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ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ Μορφή! evas χαρακτηρισµό^ «γάντι» για τον Νίκο Ορφανό. Χιούµορ; Καταπληκτικό^. Ταλέντο µοναδικό και evas umpoxos 
avSpynos. Με µεγάλη ιου χαρά -και τον ευχαριστώ προσωπικά γΓ αυτό-, άνοιξε το άλµπουµ των αναµνήσεών του και ξεχώρισε 
12 φωτογραφία, 12 στιγµέΞ µοναδικέ5 στη ζωή του και pas us παραχώρησε. Μη νοµίζετε ότι ήταν εύκολο, καθώ5 ο Nikos τρέχει 
και δεν φτάνει. To νέο του διαφηµιστικό τα «σπάει» για µια ακόµη φορά, ενώ µε τον Κωνσταντίνο Κάππα και φέτο$ «στρώνονται» 
για ένα «Τάβλι» από us 20 Ιουνίου στην αυλή του σπιτιού του στου Ψυρρή, που µετατρέπεται σε ένα υπέροχο θέατρο µε φυσικό 
σκηνικό και... φυσικού^ κοµπάρσου5, oncos yqtes as πούµε!!! 

I ¦- i* 
«Με χσ γάτο µου. ιον Νταβίνΐι 
Τον µάζεψα ano ra δρόµο και s* 

είναι ο πιο καλόκαρδος γάτος 
που θα µπορούσε να φανταστεί 
κανείς.Ένα δώρο που µου έπεσε 
ουρανοκατέβατο ένα σαββατιάτικο 
απόγευµα, θα µπορούσε να είναι 
ο ήρωας στην'Τελευταία µαύρη 
γάτα" ιου Ευγένιου Τριβιζά.Ένα 
βιβλίο που συνιστώ σε όσους 
νοµίζουν ότι οι λαθροµετανάστες 
είναι το µεγάλο πρόβληµα , 

ςκώρος. Κούνιίπου tous 
g 

i 
ΙΙ 11 ΗΗΙ 

«Ο Νικόλας Στεφαδούρος µου 
κάνει το σκίτσο ως γιατρός 
Χρήστος Λαπάκης. Από τη 
Σπιναλόγκα στο σήµερα!» 

«Με τον Κώστα Κόππας και τη Βικτόρια Χίσλοπ στον Αγιο Νικόλαο 
πέρσι τον Αύγουστο, µετά την παράσταση µε το "Τάβλι" που κάναµε στον 
πολυχώρο Περίπου. Η Βικτόρια είναι από τους mo αξιοθαύµαστους 
ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Μια πραγµατική κυρία. Τα σέβη µου!» 

«To "ΣκλαβΓ. Tns Ξένιας Καλογεροπούλου.σε σκηνοθεσία 
Γιάννη Κακλέα. ∆Η. ΠΕ.ΘΕ. Καλαµάτας. 2003. Από 
τις καλύτερες δουλειές µου στο θέατρο. Στο βάθος 
βγάζει φωτιές από το στόµα του ο νεαρός Χρήστος 
Βασιλόπουλος.» 

«Μια από as τελευταίες µου φωτογραφίες πριν φύγω και 
αποχαιρετήσω τη Σπιναλόγκα, τον Χρήστο Λαπόκη, και µια 
αξέχαστη συνεργασία. Πλάκα Ελούντας, χειµώνας 2010-11.» 
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«"Ο Υπολοχαγός του'Ινισµορ". Mio πολύ αγαπηµένη µου παράσταση και ο επώνυµος 
ρόλος βέβαια, θέατρο του Νέου Κόσµου, σκηνοθεσία Βαγγέλης θεοδωρόπουλος. 2004. 
Με σηµαδεύουν ο Αντώνης Καρυστινός, ο Γιώργος Γάλλος & ο Παντελής ∆εντάκης.» 

k f ¦idf ^ 

MD 

«1996, φαντάρος, σε επίσκεψη στο τάγµα Σαµοθράκης. 95ΣΤ' ΕΣΣΟ, ειδικότητα 
Ψυχολόγος, ένεκα οι σπουδές στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.» 

«Με ιον Μένιο, το γάίδαράκο 
που είχα στη διαφήµιση της 
Vodafone. Να είστε σίγουροι 
ότι τον κουράσαµε όσο το 
δυνατόν λιγότερο. Γιατί τα 
ζώα έχουν το βλέµµα του 
θεού.» 

, «Στη γειτονιά όπου 
µεγάλωσα, στον Ρέντη. 

1970. ενός έτους. Βόλτα µε 
ιον παππού που είναι πίσω 

από τη φωτογραφία.» 

«Με τον Αλέξανδρο Λογοθέτη, σε µια σπλάτερ πόζα. στα 
γυρίσµατα του "Νησιού", προσπαθώντας να ελαφρύνουµε ra 
βαρύ κλίµα, κάναµε συνεχώς αστεία. Ο Αλέξανδρος υπήρξε ο 
καλύτερος συµπρωταγωνιστής που θα µπορούσα να έχω. Αν 
ήµουν καλός στη σειρά, το οφείλω και σ' αυτόν.» •4 

«Με τον Θοδωρή Παπαδουλάκη.Έναν άνθρωπο που 
θαυµάζω, εκτιµώ πολύ και χαίροµαι που έχουµε 
συνεργαστεί και που ήρθε στη ζωή µου.Ένας σπουδαίος 
καλλιτέχνης. Εδώ στα γυρίσµατα του "Νησιού".» 

«Μια τυχαία συνάντηση στην Ηλιούπολη, στο 
βουλκανιζατέρ του κυρ Θόδωρου που βάζω λάστιχα. Ο 
Κώστας Τσάκωνας, ο τελευταίος Tns γενιάς των πηγαίων 
κωµικών!» 
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