
Βιογραφικό  

Ο Νίκος Χουντής γεννήθηκε στα Λαγκάδια της Αρκαδίας το 1953, τελείωσε το 

Γυμνάσιο στους Αγίους Αναργύρους Αττικής και σπούδασε στο Πολυτεχνείο. Είναι 

πτυχιούχος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός) και 

του Παντείου Πανεπιστημίου (Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σπουδές). 

Εντάχθηκε στις γραμμές της Αριστεράς την περίοδο του αντιδικτατορικού αγώνα και 

οργανώθηκε στην ΚΝΕ και μετέπειτα στο ΚΚΕ. Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής 

Επιτροπής του ΚΚΕ από το 1987, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και Γραμματέας 

της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας μετά το 13ο Συνέδριο το 1991. 

Συμμετέχει στον Συνασπισμό από την ίδρυσή του και είναι μέλος της Κεντρικής 

Πολιτικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας από το 1992. Από το 1996 έως 

το 2000 Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΝ. Το 2000 έως το 2004 

Υπεύθυνος για την Εξωτερική και Ευρωπαϊκή πολιτική του ΣΥΝ και για το Κόμμα 

Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Διετέλεσε Ευρωβουλευτής του ΣΥΝ το έτος 2004 και μετά 

το 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΣΥΝ Συντονιστής της Πολιτικής Γραμματείας. Τον 

Μάιο του 2005 εκλέχθηκε Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του 

Συνασπισμού. Τον Φεβρουάριο 2008 επανεκλέχθηκε Γραμματέας της ΚΠΕ στην 

πρώτη συνεδρίαση του οργάνου μετά το 5ο Συνέδριο του Κόμματος. 

Εκλέχτηκε ευρωβουλευτής, ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ, στις 

ευρωεκλογές του 2009. Συμμετέχει στη συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής 

Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών (GUE/NGL). 

Τακτικό Μέλος: 

 Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων 

 Επιτροπή Αναφορών 

 Ειδική επιτροπή για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική 

κρίση 

 Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αλβανία, τη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο 

Αναπληρωτής: 

 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 

 Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας 

 Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-

Ρωσίας 

 Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-

Ουκρανίας  

 

«Με τον ΣΥΡΙΖΑ για την ανατροπή στην Ελλάδα και την αλλαγή στην Ευρώπη» 

Τα τελευταία πέντε χρόνια, που είχα την τιμή να εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί ριζικές και άνευ 

προηγουμένου μεταλλάξεις, τόσο στο οικονομικό επίπεδο, όσο και στο πολιτικό και 



στο θεσμικό. Η “ιερά συμμαχία” Δεξιάς, Φιλελευθέρων και Σοσιαλδημοκρατών, τόσο 

στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και στα πλαίσια αρκετών εθνικών 

κυβερνήσεων, όπως στη Γερμανία της κ. Μέρκελ και την Ελλάδα του κ. Σαμαρά, 

εφάρμοσε στο ακέραιο το νεοφιλελεύθερο στρατηγικό σχέδιο που θέλει μια Ευρώπη 

με υποτιμημένη την εργασία, χωρίς εργασιακά δικαιώματα και ασφάλεια, μια 

Ευρώπη που ο φόβος της φτώχειας και της εξαθλίωσης θα κυριαρχούν.  

 

Όσο εφαρμόζονται, επομένως, οι πολιτικές της λιτότητας και της υποτίμησης της 

εργασίας, η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίζει να μην προσφέρει ένα βιώσιμο 

μέλλον για την πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών. Αυτή την κυριαρχία προσπαθεί 

να σπάσει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ευρωπαϊκή Αριστερά, ανατρέποντας τις δυνάμεις των 

Μνημονίων και ανοίγοντας νέους προοδευτικούς δρόμους για μια Ευρώπης της 

Δημοκρατίας, της Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ειρήνης. 

 

Νίκος Χουντής 

20 Μαΐου 2014 

 


