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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Κύθηρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 

 

       Την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση μεταξύ των 
εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού μας, με μοναδικό θέμα την 
ανάδειξη του επικεφαλής της παράταξης μας, για τα επόμενα δυο χρόνια, μετά και τις 
τελευταίες εξελίξεις, δηλαδή την παραίτηση του κυρίου Δημήτρη Παναγοπουλου και την 
ανάληψη των καθηκόντων του δημοτικού συμβούλου από τον κύριο Νικόλαο 
Χρυσαφιτη.  

 

     Μετά από διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία το σώμα αποφάσισε ομόφωνα και 
όρισε Επικεφαλής του συνδυασμού μας για τα επόμενα δυο χρόνια, τον κύριο Νικόλαο 
Μαγουλά του Παναγιώτη. Του ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του.  

 

Πρώτα ο Άνθρωπος 

 

Οι Υπογράφοντες 

Μεγαλοκονομος Στυλιανος, Νικόλαος Μαγουλάς,  

Καλλιγερος Ιωάννης, Γεωργιλάς Παρασκευάς, 

Χρυσαφιτης Νικόλαος  
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Βιογραφικό  Σημείωμα  

 

 

 

Μαγουλάς Νικόλαος 

     Ο Νικόλας Μαγουλάς γεννήθηκε το 1977 στον Ποταμό Κυθήρων. Πρωτότοκος γιος της 
πολύτεκνης οικογένειας του εναερίτη υπαλλήλου της ΔΕΗ Παναγιώτη και της Φωτούλας, 
πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο νησί, όπου το 1995 αποφοίτησε από το Λύκειο Κυθήρων. 
Έναν χρόνο αργότερα εισήχθη μεταξύ των πρώτων στην σχολή των Συντηρητών 
Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 2001 με 
βαθμό απολυτηρίου Λίαν Καλώς. Το 2002 εισήχθη μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων 
δεύτερος στην σχολή των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
όπου και αποφοίτησε το 2007 με Άριστα. Από το 1995 μέχρι σήμερα, διατηρεί στην Χώρα 
των Κυθήρων ιδιόκτητο κατάστημα χειροποίητων αναμνηστικών ειδών. Την άνοιξη του 2008 
επέστρεψε μόνιμα στα Κύθηρα και άνοιξε με τον αδερφό του Σωτήρη το Αρχιτεκτονικό 
Γραφείο Μ3+ (Μαγουλάς και Συνεργάτες). To 2015 ίδρυσε την εμπορική εταιρεία 
SempreViva Kythera που δραστηριοποιείται στην τυποποίηση εξαιρετικά παρθένου 
ελαιόλαδου και άλλων τοπικών προϊόντων και την εξαγωγή αυτών σε χώρες του εξωτερικού. 
Μιλάει άριστα την αγγλική γλώσσα και είναι γνώστης της ιταλικής. Έχει ταξιδέψει σε 
περισσότερες από είκοσι χώρες του εξωτερικού. Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με την 
ζωγραφική, την φωτογραφία και τον αθλητισμό. Είναι παντρεμένος με την Εύη Δαπόντε και 
έχουν δυο γιους, τον Ιωάννη και τον Παναγιώτη.  

 

      Από τον Μάϊο του 2019 είναι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου των Κυθήρων 
με την παράταξη Πρώτα ο άνθρωπος και κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου της 
Οικονομικής επιτροπής. 

 

 


