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ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑί J 
ια µακρά διαδροµή γεµάτη περιπέτεια 
και γνώση είναι n πορεία του χαρισµατικού 

Νίκου Ορφανού από το θεατρικό 

X%t I σανΙ01 έως την µικρή οθόνη. Από την 
T JL πρώτη του εµφάνιση κάτω ano τα φώτα 

της ράµπας τον Φεβρουάριο του 1989, έως την πρόσφατη 
συνάντηση του µε τον τηλεοπτικό «Κίτσο» που έχει 

αποσπάσει το ενδιαφέρον του κοινού, n καλλιτεχνική του 
πορεία διανθίζεται από πολλές, ενδιαφέρουσες συνεργασίες. 

Μιλώντας στον ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟ για τονχαρακτήρα που 
ενθουσίασε το πανελλήνιο, υπογραµµίζει ότι«είναι σαφέστατα 

µια µεγάλη πρόκληση, ένα τόλµηµα και µου αρέσει 
το γεγονός ότι µου δόθηκε n ευκαιρία να κάνω κάτι διαφορετικό». 

Οι ενθουσιώδεις αντιδράσεις του κόσµου και n 
ευρεία αναγνωρισιµότητα που συνεπάγεται n συµµετοχή 
του στο επιτυχηµένο τηλεοπτικό σποτ, δεν αποπροσανατολίζουν 

τα βήµατά του, αλλά αντίθετα, αποτελούν µια ακόµη 
δηµιουργική στιγµή στην µακρά του πορεία. 

Ο ρόλος του «Φώντα» που ενσαρκώνει πάνω στην σκηνή, 
συµµετέχοντας σε µια συναρπαστική θεατρική παρτίδα 
«τάβλι» µε τον «Κάλλια», ο οποίος ζωντανεύει, αντίστοιχα, 

από τον Κωνσταντίνο Κάππα, είναι n συνέχεια 
µιας πολυεπίπεδης καλλιτεχνικής διαδροµής. Λάτρης 
της θεατρικής αποκέντρωσης και της περιοχής µας, ο ταλαντούχος 

ηθοποιός, τονίζει ότι «πάντα αποζητάω να έρχοµαι 
στο Βόλο είτε για επαγγελµατικούς είτε για προσωπικούς 

λόγους». Στις 20,21 και 22 Απριλίου, το «τάβλι» 
του ∆ηµήτρη Κεχάίδη θα φιλοξενηθεί στο θέατρο της Παλιάς 

Ηλεκτρικής, δίνοντας στους θεατρόφιλους της περιοχής 
µας την ευκαιρία να απολαύσουν µια παραγωγή 

αξιώσεων. Ο συσκηνοθέτης και συµπρωταγωνιστής της 
παράστασης υπογραµµίζει ότι «το θέατρο είναι µια µεγάλη 

αγάπη, είναι το πεδίο από το οποίο ο ηθοποιός εξελίσσεται, 
δοκιµάζεται και ουσιαστικά διαµορφώνεται», δίνοντας 
ταυτόχρονα το στίγµα της καλλιτεχνικής του άποψης. 

ο ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στη ΓΛΥΚΕΡΙΑ Υ∆ΡΑΙΟΥ 

Χρειαζόµαστε την αισιοδοξία του Κίτσου 
Ο ταλαντούχος ηθοποιός µιλάει για το πετυχηµένο διαφηµιστικό σποτ και το θέατρο 
• Η δύναµη της εικόνας ή ο θεατρικός 

λόγος κυριαρχούν στην 
καλλιτεχνική σας διαδροµή; 

∆εν µε απασχολεί τι κυριαρχεί, 
εµένα µου αρέσουν πάρα πολύ 
όλα. Αγαπώ πολύ την τηλεόραση, 
τον κινηµατογράφο, ο,τιδήποτε κινείται 

και υπάρχει σε αξιοπρεπείς 
συνθήκες. To θέατρο είναι µια µεγάλη 

αγάπη, είναι το πεδίο από το 
οποίο ο ηθοποιός εξελίσσεται, δοκιµάζεται 

και ουσιαστικά διαµορφώνεται, 
αλλά σας πληροφορώ ότι 

έχω διδαχθεί πάρα πολλά από την 
τηλεόραση, ακόµα και από ευτελείς, 

αλλά και εµπορικές δουλειές. 
Από όλα µπορείς να διδαχθείς, αρκεί 

να έχεις οικοδοµήσει το προσωπικό 
σου κριτήριο και ένστικτο. 

• Ορόλοςτου«Κίτσου»στοεπιτυχηµένο 
τηλεοπτικό σποτ ήταν 

µια ακόµη πρόκληση για σας; 
Σαφέστατα, ο συγκεκριµένος χαρακτήρας, 

είναι µια µεγάλη πρόκληση, 
είναι ένα τόλµηµα και µου αρέσει 
που το κάνω, ενίοτε. Μου αρέσει 
που µου δίνεται n ευκαιρία να 

κάνω απόλυτα διαφορετικά πράγµατα, 
διότι από τον καταφερτζή 

Μάρκο του «Μπαµπά µηντρέχεις», 
τον γιατρό Χρήστο Λαπάκη στο «Νησί» 

της Βικτώριας Χίσλοπ και τον Κίτσο, 
στο σποτ µιας εταιρίας κινητής 

τηλεφωνίας, οι αποστάσεις είναι τεράστιες. 
Με γοητεύει πάρα πολύ 

αυτό. Σαφέστατα για µένα πάντα οι 
ήρωες είναι χαρακτήρες, ασχέτως 
αντα πλαίσια είναι ασφυκτικά όπως 
n διαφήµιση, ή πολύ πιο άνετα και 
χαλαρά όπως είναι σε µια τηλεοπτική 

σειρά. Πάντα έτσι το αντιµετωπίζω, 
δουλεύω καλλιτεχνικά και n διαφήµιση 

καλλιτέχνες αποζητάει για 
να εξυπηρετήσει τους σκοπούςτης. 
∆ενείναι τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία 

χρόνια οι διαφηµίσεις διαµορφώνονται 
ως πολύ σύντοµα θεατρικά 

σκετς. Εποµένως είναι κι αυτό 
ένα κοµµάτι της δουλειάς µας. 

• Ο µεγάλος αντίκτυπος στο ευρύ 
κοινό εµπεριέχει, άραγε, τον 

κίνδυνο τηςταύτισής σας µε τον 
συγκεκριµένο χαρακτήρα; 

∆εν µε απασχολεί αυτό. Αν κάποιος 
που βρίσκεται σε αποµακρυσµένο 
µέρος δεν ξαναδεί καµία δουλειά 

µου και µείνω για πάντα στην 
µνήµη του ως Κίτσος, δεν µε απασχολεί. 

Εγώ συνεχίζω να δουλεύω 
και να κάνω διαφορετικά πράγµατα. 

Την προηγούµενη εβδοµάδα 
συµµετείχα σε ένα προτζεκτ που 
ήρθε από την Αµερική και λειτουργεί 

µε τις νεανικές θεατρικές οµάδες 
της Αθήνας, αργότερα µπορεί 

να κάνω µια τελείως εµπορική δουλειά, 
ενώ ήδη είµαι σε περιοδεία µε 

το Κωνσταντίνο Κάππα στο «Τάβλι», 
σε κάτι τελείως διαφορετικό. To γεγονός 

ότι οι ηθοποιοί κινούνται σε 
διαφορετικά πεδία, σηµαίνει ότι οι 
δουλειές µας δεν απευθύνονται 
όλες στο ίδιο κοινό. 

• Ποια συναισθήµατα σάς δηµιουργούν 
οι αντιδράσεις και τα 

σχόλια του κόσµου; 
Κάθε αντίδραση του κόσµου είναι 

πάρα πολύ ευχάριστη όταν εκδηλώνεται 
µε ευγένεια, όταν εκδηλώνεται 

µε µια διακριτικότητα. Προσπαθώ 
να είµαι ψύχραιµος, κι ευτυχώς 

το βιώνω µετά από αρκετά χρόνια 
δουλειάς, οπότε δενείναι κάτι πρωτόγνωρο 

για µένα. Π' αυτό µπορώ 
να το αντιµετωπίσω καλύτερα. 

• Μεγάλο µέρος της διαδροµής 
σας περιστρέφεται γύρω από 
την Θεσσαλία, καθώς συνεργαστήκατε 

και σκηνοθετήσατε τις 
«∆άφνες και πικροδάφνες» που 
παρουσιάστηκαν και στο Βόλο 
από το θέατρο «Όψεις» της Καρδίτσας. 

Σύντοµα θα σας δούµε 
στο Βόλο µε το «Τάβλι» του Κεχάίδη. 

Έχετε δεσµούς µε την 
περιοχή µας; 

Με το Βόλο όχι. Στην Λάρισα έχω 
κάποιους φίλους και στην Καρδίτσα 
επίσης. Ο Βόλος είναι µια πόλη που 
όταν είχα πρωτοέρθει το 1989 για 
τρεις µέρες, για κάποιους λόγους 
δεν είχα περάσει καλά κι είχα συνδέ- 
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σει τον Βόλο µε αυτή την δυσάρεστη 
ανάµνηση. Ξαναήρθα λοιπόν επίτηδες, 

για να σβήσω αυτή την δυσάρεστη 
ανάµνηση, γιατί µε γοητεύει 

πάντα αυτός ο αστικός ιστός της πόλης, 
το µέτωπο της στην θάλασσα 

και µου αρέσει πάντα να επιστρέφω 
στο Βόλο ή να περνάω. To γεγονός 
ότι βρίσκεται στην άκρη της Θεσσαλίας 

και πρέπει να παρακάµψεις τον 
δρόµο σου για να έρθεις στην πόλη, 
όλα αυτά συνθέτουν µια πάρα πολύ 
γοητευτική προσωπικότητα και πάντα 

αποζητάω να έρχοµαι είτε για 
επαγγελµατικούς είτε για προσωπικούς 

ρόλους. Παράλληλα είµαι 
υπέρ της θεατρικής αποκέντρωσης 
και το κάνω φανατικά τα τελευταία 
χρόνια. Ιδίως τώρα µε το «Τάβλι» το 
κάνω στον µέγιστο βαθµό. 

• Σε εποχές κρίσης είναι ζητούµενο 
οι δηµιουργίες που αφυπνίζουν 

ή τα έργα που προκαλούν 
αβίαστα το γέλιο; Τι ζητάει 

ο κόσµος τελικά; 
Ο κόσµος ζητάει απ' όλα κι αυτό 

φάνηκε στο γεγονός ότι n διαφήµιση 
που προκαλεί αβίαστα το γέλιο, 

έγινε τόσο δηµοφιλής. Ο κόσµος 

ποτέ δεν θα πάψει να αποζητάει αυτό 
που µόνο n τέχνη και κυρίως το 

θέατρο, πάνω απ' όλα, µπορεί να 
προσφέρει, διότι έχει αυτή την άµεση 

επαφή, την άµεση επικοινωνία 
µε τον θεατή, να του προσφέρει την 
ανεµελιά, τηνχαρά, την αισιοδοξία, 
µια µικρή στιγµή απόλυτης ευτυχίας 
όπως ονοµάζω εγώ αυτές τις εκρήξεις 

γέλιου που µπορεί ένας κωµικός 
να προκαλέσει στο θεατή. Την 

στιγµή που ο θεατής ξεσπάει σε γέλια, 
βιώνει µια µικρή, απόλυτη ευτυχία, 
γιατί σβήνουν όλα στο µυαλό 

του. Αυτό µόνο το θέατρο µπορεί να 
το προκαλέσει. Οι εποχές πάντα θα 
είναι δύσκολες, αλλά αυτό δεν σηµαίνει 

ότι πρέπει να κάνουµε στρατευµένο 
πολιτικό θέατρο συνεχώς. 

Τα µηνύµατά µας µπορούν άνετα 
και πολύ πιο δραστικά να µεταδοθούν 

µε χαρούµενο τρόπο. 

• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
του ρόλου που ενσαρκώνεται 
στο «Τάβλι»; 

Ο Φώντας είναι ένας «φτωχοδιάβολος» 
κατά κάποιον τρόπο, ο οποίος 

ονειρεύεται. Είναι ένας αιθεροβάµων, 
ο οποίος ονειρεύεται µεγα¬ 

λεία, χωρίς ο ίδιος να κοπιάζει ποτέ 
για να τα κυνηγήσει. Ζει µε αυτό το 
όνειρο. Στήνει διάφορες µεγαλεπήβολες 

κοµπίνες, στις οποίες βάζει 
συνένοχο και τον κουνιάδο του, τον 
Κόλλια, και επειδή όλες αυτές οι 
κοµπίνες καταρρέουν πάνω στα κεφάλια 

τους, γι' αυτό κερδίζουν την 
συµπάθειά µας. Είναι ένας άνθρωπος 

που δεν κάνει κακό σε κάποιον, 
προσπαθείαπότηνφαντασιοπληξία 
του, κι από την τάση που έχει να 
«πιάσει την καλή» την νεοελληνική, 
µε τον λιγότερο δυνατό κόπο. Και 
αντί να κάνει κάτι χρήσιµο στην κοινωνία, 

κάθεται και σχεδιάζει απίθανες 
ιδέες, οι οποίες ουσιαστικά δεν 

είναι χρήσιµες σε κανέναν. ∆εν θέλει 
να κάνει κάτι πραγµατικά χρήσιµο 
για να προκόψει. 

• Ο «Κίτσος» παίζει δηλαδή µια 
παρτίδα «τάβλι»; 

∆εν υπάρχει «Κίτσος» σε αυτό το 
έργο, είναι τελείως διαφορετικός ο 
χαρακτήρας. Στο έργο αυτό υπάρχει 

κάτι διαφορετικό. 

• Αν καλούνταν να σχολιάσει την 
σύγχρονη πραγµατικότητα ο Κίτσος, 

τι θα έλεγε; 
Ο Κίτσος είναι ένας σύγχρονος άνθρωπος 

της επαρχίας, όπως είναι 
τα ξαδέλφια µου στην Λαµία, όπως 
είναι πάρα πολλοίνέοι αγρότες, που 
όταν διεκδικούν µια γυναίκα που 
τους αρέσει, γίνονται ελαφρώς 
αστείοι κ.λ.π. Μου αρέσει n έµφυτη 
αισιοδοξίατου Κίτσου καιτονφαντάζοµαι 

ως ένα άνθρωπο, έναν αγρότη 
που αντιµετωπίζει την περιουσία 
του, την δουλειά του, µε έναν υγιή 
τρόπο, χωρίς να εξαρτάται από επιδοτήσεις, 

από όλα αυτά που έχουν 
καταστρέψει την ελληνική γεωργία 
και την ελληνική παραγωγή. Τον 
φαντάζοµαι ως έναν άνθρωπο που 
µε την αισιοδοξία του δεν το βάζει 
κάτω, παλεύει, κυνηγάει αυτό που 
του αρέσει και άµα του τύχει αναποδιά, 

την αντιµετωπίζει µ' ένα χαµόγελο. 
Ένα χαµόγελο και µια αισιοδοξία 

που τα έχουµε ανάγκη όλοι µας. 
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