
ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ      -ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ- 

 

 

 Γεννήθηκε στον Πειραιά.  

 Aπόφοιτος της Δραματικής σχολής του Θεάτρου Τέχνης και της Φιλοσοφικής 

Σχολής Αθηνών. 

 Έχει συνεργαστεί με το Θέατρο Τέχνης στις παραστάσεις: «Ειρήνη»,«Αχαρνής», 

«Το φιντανάκι», «Οδυσσέα γύρισε σπίτι»,«Πλούτος», «Ο μικρός 

πρίγκιπας»,«Τριάντα χρόνια ακριβώς»,«Οι δίδυμοι της Βενετίας», «Φιλοκτήτης»,«Ο 

Γάμος»,«Ιφιγένεια εν Αυλίδι». 

  

 Στο ελεύθερο θέατρο: Σκηνοθέτησε  και έπαιξε στο έργο των Δ. Κεχαΐδη και Ε. 

Χαβιαρά «Δάφνες & Πικροδάφνες», καθώς και στο μονόπρακτο του Δ. Κεχαΐδη, «το 

Τάβλι», σε μια παραδοσιακή αυλή στου Ψυρρή, τον Ιούλιο του 2011 και σε περιοδεία 

το ίδιο καλοκαίρι καθώς και σε όλη την Ελλάδα για δεκατέσσερις μήνες συνεχώς. 

Σκηνοθέτησε και έπαιξε στην επιθεώρηση 5-Βαριετέ στο Mad club-χειμώνας 2007. 

Το χειμώνα 2013-2014 σκηνοθέτησε , επίσης, το μονόπρακτο του Δ. Κεχαΐδη, η 

Βέρα, στο θέατρο Αλεξάνδρεια στην πλατεία Αμερικής.  

 

Ως ηθοποιός έπαιξε επίσης στα: Ένας άνθρωπος υπό Χρεωκοπία, σκην. Β. 

Μαυρογεωργίου, Skrow theater, Η Γιαγιά σε σκην. Βλ. Κυριακίδη, «Δωδέκατη 

Νύχτα» σε σκην. Θ. Μουμουλίδη,«Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» σε σκην. Κ. 

Αρζόγλου,«Φεγγάρι για καταραμένους» σε σκην. Α. Αντύπα (Απλό θέατρο), «Ο 

υπολοχαγός του Ίνισμορ» σε σκην. Β Θεοδωρόπoυλου (Θέατρο του Νέου Κόσμου), 

«Άνθρωποι και ποντίκια» σε σκην. Γ. Μαργαρίτη (Θέατρο της Άνοιξης), «Η 

κωμωδία των παρεξηγήσεων» & «Καυγάδες στην Κιότζα» σε σκην. Ν. Νικολάου 

(Δη.Πε.Θε. Κοζάνης).«Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας» & «Σκλαβί» Σε σκην. Γ 

Κακλέα (Δη.Πε.Θε. Καλαμάτας),«Εσωτερικές Φωνές» σε σκην. Γ. Αρμένη 

(Δη.Πε.Θε. Λάρισας), «Η Λοκαντιέρα» & «ο Λεπρέντης» σε σκην. Π. Βησσαρίου 

(Θέατρο Όψις), «Ο Ντάνι και η βαθιά γαλάζια θάλασσα» σε σκην. Β. Βαφέα (Θέατρο 

του Ν. Κόσμου), «Ωχ, τα νεφρά μου» σε σκην. Ελένης Γερασιμίδου (Εταιρικός 

Θίασος ΣΕΗ,2007),  

  

Στον κινηματογράφο έχει παίξει στις ταινίες:  

Chevalier,της Αθηνάς-Ραχήλ Τσαγγάρη, 

Πέμπτη και 12, του Θανάση Τσαλταμπάση, 

Το Δέντρο & η Κούνια, της Μαρίας Ντούζα,  

«Artherapy», του Νίκου Περάκη, 

«Ένας κι ένας», του Νίκου Ζαπατίνα, 

«Με μια κραυγή», της Βασιλικής Ηλιοπούλου, 

«Λευτέρης Δημακόπουλος», του Περικλή Χούρσογλου. 

 

Στην τηλεόραση έχει εμφανιστεί στις σειρές:«Το Νησί»,«Μπαμπά μην τρέχεις», «Το 

πιο γλυκό μου ψέμα», «Αναστασία»,«Γόβα στιλέτο»,«Τζιβαέρι»,«Απών», «το Σπίτι 

της Έμμας», «Έλα ν’αγαπηθούμε»,«Ανατομία ενός εγκλήματος»,«Μια νύχτα σαν κι 

αυτή»,«Εντιμότατοι κερατάδες»,«Όλα του γάμου δύσκολα»,«Εφτά θανάσιμες 

πεθερές»,«Το φτερούγισμα του γλάρου»,«Στα φτερά του έρωτα»,«Εργαζόμενη 

Γυναίκα»,«Μ&Μ». 

 



 Εργάστηκε ως επιμορφωτής θεάτρου και υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας της Θ.Κ. 

Νόστος, στη Σαλαμίνα, 2004-2006, όπου και σκηνοθέτησε τρεις παραστάσεις με τα 

μέλη της κοινότητας και μία με το σύλλογο γονέων. 

 

 Υπήρξε καθηγητής υποκριτικής 2008 - 2010 στη Δραματική Σχολή του Πειραϊκού 

Συνδέσμου στον Πειραιά. 

Είναι ιδρυτικό μέλος του σωματείου «Διάζωμα», καθώς και του «Κέντρου Μελέτης 

& Διάδοσης Μύθων & Παραμυθιών». 

 

 Αρθρογραφεί στα σάιτ: Protagon.gr, themachine.gr & rockyourlife.gr 

 

 

 

 


