
 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

του Νικολάου Νύκτα του Παναγιώτη 

 

Γεννήθηκε το 1957 στον Άγιο Γεώργιο Συκούση της Χίου.  

Αποφοίτησε απο το ιστορικό Γυμνάσιο Αρρένων Χίου “Σχολή Χίου” και το 1976 πέτυχε την 

εισαγωγή του στην Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 

Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος Αξιωματικός και το 1983 άνοιξε Δικηγορικό 

Γραφείο στην Χίο, το οποίο διατηρεί ως σήμερα, ασκώντας  μάχιμη δικηγορία και απασχολούμενος 

με όλους τους κλάδους του δικαίου. 

 

Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου. 

Είναι δε από μακρού χρόνου μέλος Μορφωτικών και Αθλητικών Σωματείων, προσφέροντας τις 

νομικές του υπηρεσίες όπου και σε όποιο σωματείο ή φιλανθρωπικό φορέα του ζητήθηκε. 

 

Από το έτος 1990 έως και το έτος 1998 υπηρέτησε την τέως Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Συκούση, 

ως Πρόεδρος της, και κατά την διάρκεια της οκταετούς θητείας του έγιναν σημαντικότατα  έργα στην 

περιοχή, και κυρίως η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής Αγίου Γεωργίου Συκούση και του φράγματος 

Ζυφιά , έργα πρωτοποριακά, γιατί αφενός ήταν τα πρώτα φράγματα στην Χίο, αφετέρου εξάλειψαν 

την λειψυδρία της περιοχής.  

Επίσης κατά την περιόδο της Προεδρίας του διανοίχθηκε το τμήμα της επαρχιακής οδού Χίου - Αγίου 

Γεωργίου Συκούση, από τον Αγιο Γεώργιο Συκούση μέχρι την περιοχή Πλαγιά του Ζυφιά. Οι 

Αγιοργούσοι, χωρίς καμμία ανταμοιβή, έδωσαν τα χωράφια τους για να γίνει αυτό το σημαντικό 

έργο, το οποίο βοήθησε να γίνει ευκολότερη και φυσικά ασφαλέστερη η πρόσβαση στον Άγιο 

Γεώργιο Συκούση. 

 

Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος  και Γενικός Γραμματέας της Νομαρχιακής της Ν. Δημοκρατίας Χίου 

(ΝΟΔΕ Χίου). 

 

Είναι αντιπρόσωπος στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (ΕΜΧ) από το έτος 1987 ανελλιπώς 

μέχρι σήμερα, μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου συνεχώς απο το έτος 2003, και 

απο το έτος 2016 είναι αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, της οποίας η 

πορεία και πρόοδος είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.   

Είναι μέλος του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου  Mediterra 

Α.Ε. (Mastiha shop) και μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Έρευνας Μαστίχας. 

 

Είναι παντρεμένος με την καθηγήτρια και Διευθύντρια του 3ου ΓΕΛ Χίου Χαλιορή Καλλιρρόη και 

έχει δύο παιδιά, την Μαρία (Δικηγόρo, LLM/MSc in Mediation and Conflict Resolution) και τον 

Παναγιώτη ( Δικηγόρο). 


