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Η όμορφη δικηγόρος, με σπουδές στη Βρετανία, Χριστίνα Χαλιλοπούλου εκτός
από πολυετή εμπειρία σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης είναι και κόρη του
«βασιλιά των Τσιγγάνων» και γνωστού τραγουδιστή Νίκου Χαλιλόπουλου,
κατεβαίνει ως υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Ν.Δ.

Η ίδια ανακοίνωσε το πλούσιο βιογραφικό της:

Το 2013 ανέλαβα αναπληρώτρια Γραμματέας τη Γραμματεία Κοινωνικής Συνοχής και
Αλληλεγγύης της Νέας Δημοκρατίας.
• Το 2012-2013 συμμετείχα ως μέλος στην Εκτελεστική Γραμματεία της Ν.Δ.
• To 2011 τοποθετήθηκα επικεφαλής του εθνικού σχεδιασμού του στρατηγικού σχεδίου
δράσης ενσωμάτωσης Roma της Γραμματείας Παλιννοστούντων και Ειδικών Πληθυσμιακών
Ομάδων της Νέας Δημοκρατίας όπου παραμένω έως και σήμερα.
• Από το 2007 ως σήμερα είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ και συμμετείχα
στις βουλευτικές εκλογές ως υποψήφια βουλευτής Β’ Αθήνας.
• Είμαι Υπεύθυνη του Υποτομέα: Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του Τομέα Γυναίκα και Αυτοδιοίκηση-Γραμματεία Γυναικών της Ν.Δ.
• Το 2006, εξελέγην Νομαρχιακή Σύμβουλος στην Ηλεία.
• Εργάζομαι στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.
• Είμαι Πρόεδρος του Επι.Σ.Ε.Ρ. Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, της οποίας οι
δράσεις επικεντρώνονται στην Κοινωνική πολιτική, μέριμνα και στήριξη των ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού.
• Το 2004-2006 διετέλεσα θεματική υπεύθυνη προγραμμάτων ευάλωτων κοινωνικά
ομάδων της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
• Την περίοδο 2005-2006 διετέλεσα Σύμβουλος της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικής
Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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• Το 2001-2003 διετέλεσα Σύμβουλος της Commission for Racial Equality ενώ παράλληλα
ήμουν Μέλος Ομάδας Εμπειρογνωμόνων FERYP ( Forum of European Roma Young People ).
• Σπούδασα Νομική στο Πανεπιστήμιο London Guildhall – City και συνέχισα σε δεύτερο
πτυχίο Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πολιτικής ηθικής και Φιλοσοφίας με εξειδίκευση στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Πανεπιστήμιο North London University. Στο διάστημα που
μεσολάβησε σπούδασα στο London School of Information Technology, αποκτώντας το
δίπλωμα Πληροφορικής καθώς και Δίπλωμα Management και Διοίκησης στο Hammersmith
College of Business Studies. Μιλάω άπταιστα Αγγλικά. Την περίοδο των σπουδών μου,
έκανα την πρακτική μου ως βοηθός Συμβούλου στο haringey Council εξετάζοντας πρόνοιαka
επιδόματα και στήριξης ανθρώπων με αναπηρία, σύνδρομο down.
• Από το 1997 μέχρι και το 2001 υπήρξα ενεργό μέλος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Λονδίνου.
Βιογραφικό κείμενο
Γεννήθηκα στην Αθήνα σε μια γειτονιά των δυτικών προαστίων το 1980. Πρόλαβα και
έπαιξα στις αλάνες της γειτονιάς μου, τότε που οι άνθρωποι ήταν λιγότερο καχύποπτοι και
η πόρτα των σπιτιών μας ανοιχτή. Σε ηλικία 6 ετών μαζί με τους γονείς και τα 4 αδέλφια
μου, μετακομίσαμε στο Λονδίνο. Μεγάλωσα με πολύ έντονο το Ελληνικό στοιχείο, κάθε
Σαββατοκύριακο στο Ελλληνορθόδοξο σχολείο της παροικίας, με συμμετοχή στη χορωδία
της εκκλησίας και πάντα συμμετείχα στις Εθνικές μας εορτές , νιώθοντας υπερήφανη για
την ιστορία της χώρας μου.
Τελείωσα το σχολείο σε ηλικία 17 ετών και μπήκα στη Νομική του
LondonGuildhallUniversityστο Λονδίνο. Συνέχισα τις σπουδές μου στο τμήμα Ευρωπαικών
σπουδών , Πολιτικής Ηθικής , Φιλοσοφίας και Πληροφορικής στο MetropolitanUniversity,ενώ
παράλληλα διετέλεσα σύμβουλος της Commissionσε ζητήματα φυλετικών διακρίσεων.
Το 2004 επέστρεψα στην Ελλάδα αφου η οικογένεια μου είχε επιστρέψει κάποια χρόνια
νωρίτερα. Ξεκίνησα να δουλεύω στο Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής σε
θέματα Κοινωνικής πολιτικής και για τα επόμενα 2 χρόνια είχα τον σχεδιασμό , υλοποίηση
και παρακολούθηση 250 τμημάτων πανελλαδικά, Δια βίου Μάθησης , ως θεματική υπεύθυνη
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων του υπουργείου παιδείας. Την περίοδο 2005-2006
διετέλεσα σύμβουλος της γενικής γραμματείας κοινωνικής αλληλεγγύης του υπουργείου
υγείας με δράσεις που επικεντρώθηκαν στην κοινωνική πολιτική, μέριμνα και στήριξη των
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Το 2006 πολιτεύτηκα για πρώτη φορά στις
αυτοδιοικητικές εκλογές, ζητώντας την εμπιστοσύνη των Ηλείων οι οποίοι και με τίμησαν,
είχα έτσι τη χαρά και την ευκαιρία να γνωρίσω τον τόπο καταγωγής μου και τον τόπο όπου
γεννήθηκε και μεγάλωσε ο πατέρας μου. Έκτοτε , ασχολούμαι ενεργά με τον σχεδιασμό
κοινωνικής πολιτικής που στόχο έχει την κοινωνική συνοχή και αυτό είναι προτεραιότητα
μου. Σήμερα στην εποχή της κρίσης , οφείλουμε ως πολιτικοί να είμαστε κοινωνικά
ευαίσθητοι μα πάνω απ όλα οφείλουμε να είμαστε και κοινωνικά υπεύθυνοι και μέσα από
κοινοβουλευτικές διαδικασίες να διαμορφώνουμε τις κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες θα
καταπολεμούν τις ανισότητες και τις διακρίσεις. Ως αρχή μου έχω την στήριξη των
αδύναμων, αυτών που ζουν στο περιθώριο ή απειλούνται από κάθε είδους αποκλεισμό. Να
χαράξουμε πολιτική που καταπολεμά την ανεργία και την άνιση μεταχείριση.
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