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ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 

 
Γεννήθηκε στο Μούντρος Ρεθύμνης το 1953. Είναι το τρίτο παιδί (από 

τα εφτά) φτωχής αγροτικής οικογένειας.  
Μετά το Δημοτικό και την Α΄ Γυμνασίου (στο Ρέθυμνο) μετακόμισε με 

την οικογένειά του στα Καμίνια του Πειραιά όπου τελείωσε το Γ΄ Γυμνάσιο 
Αρρένων Πειραιώς και τη Φυσικομαθηματική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (τμήμα Μαθηματικό), ζώντας από μέσα τη φοιτητική εξέγερση στη 
Νομική και στο Πολυτεχνείο.  

Από τη μεταπολίτευση εντάχθηκε στην ανανεωτική και ριζοσπαστική 
Αριστερά στην οποία είναι ενεργό μέλος μέχρι σήμερα. 

Εργάσθηκε τα μαθητικά και τα φοιτητικά του χρόνια σε διάφορα 
εργοστάσια του Πειραιά (METALCO, ΙΟΝ, ΧΡΩΠΕΙ, ΒΕΛΛΗΣ κ.α) και 
αργότερα παρέδιδε φροντιστηριακά μαθήματα στα Μαθηματικά.  

Από το 1983 εργαζόταν στο Υπουργείο Οικονομικών έως το 2013 που 
συνταξιοδοτήθηκε. 

Υπήρξε ενεργό μέλος της Θεατρικής Ομάδας του Δήμου Καλλιθέας 
(Σφαγεία) και του Πολιτιστικού τμήματος του Συλλόγου Εργαζομένων 
ΚΕ.Π.Υ.Ο 

Παντρεμένος με τη Διονυσία Σούνδια, έχουν τρία παιδιά και ζουν 
μόνιμα στη Λευκάδα από το 1988. 

Δραστηριοποιήθηκε στην πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή του 
τόπου. 

 Συμμετείχε ως σκηνοθέτης και ηθοποιός στο Θεατρικό τμήμα του 
Ορφέα, σκηνοθέτησε αρκετά παιδικά έργα στο Ωδείο Λευκάδας «Αγγελος 
Σικελιανός», έκανε επί είκοσι χρόνια ραδιοφωνικές εκπομπές στο Ράδιο 
Ορφέας και στο Στούντιο Λευκάτας, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ομάδας 
Τέχνης Λευκάδας και αρθρογραφεί στα τοπικά ΜΜΕ από το 1992, που 
ξεκίνησε μαζί με τον σημερινό δήμαρχο Λευκάδας και άλλους την εφημερίδα 
«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ». 

Το 2002 ήταν υποψήφιος δήμαρχος στον Καποδιστριακό δήμο 
Λευκάδας και από το 2006 ιδρυτικό μέλος της Δημοτικής Κίνησης «ΟΛΟΙ ΓΙΑ 
ΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ» με την οποία χρημάτισε Δημοτικός Σύμβουλος από το 2012. 

Αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δήμαρχος του Δήμου Λευκάδας από 
τον Σεπτέμβριο του 2014, υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και των αυτοτελών τμημάτων Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και 
Δημοτικής Αστυνομίας.   

Είναι πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης και της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας. Συμμετέχει στο Δ.Σ της ΔΕΠΟΚΑΛ  και είναι 
αντίκλητος του προέδρου της. 

Είναι επίσης υπεύθυνος των πολιτικών γάμων στον τέως 
Καποδιστριακό Δήμο Λευκάδας. 


