
Νίκος Μουρατίδης / Bio
Ο Νίκος Μουρατίδης γεννήθηκε στην Νίκαια του Πειραιά και ενώ σπούδασε 
σκηνοθεσία κινηματογράφου τον απορρόφησε ο κόσμος της μουσικής. 
Δούλεψε σε εταιρίες δίσκων, στο ραδιόφωνο, σαν δημοσιογράφος γράφοντας 
για μουσική ενώ παράλληλα έχει επιμεληθεί και έχει κυκλοφορήσει δεκάδες 
συλλογές cd. Διετέλεσε στέλεχος στις δισκογραφικές εταιρίες Polygram, CBS, 
EMI και Universal περνώντας από τα πόστα: Δημόσιες σχέσεις, παραγωγή και 
A&R manager. 

Έχει συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους Έλληνες καλλιτέχνες στο χώρο της 
μουσικής και του θεάτρου, κάνοντας δημόσιες σχέσεις, γραφείο τύπου και 
managing.
Έχει συνεργαστεί σαν αρθρογράφος στα περισσότερα έντυπα, και έχει εκδώσει
6 βιβλία.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Ξεκίνησε την ραδιοφωνική του καριέρα από το Β΄ πρόγραμμα της ΕΡΤ με την 
καθοδήγηση του Κυριάκου Σφέτσα και της Σοφίας Μιχαλίτση. Από το 1988 
βρέθηκε στην ιδιωτική ραδιοφωνία.
1988-1990 Antenna Radio
1990-2000 KLIK FM
2000-2005 BEST
2010-2011 Real FM
2017 – έως τώρα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Στην τηλεόραση ξεκίνησε ως μουσικός επιμελητής στην σειρά “Απαράδεκτοι” 
και κατόπιν σχεδίασε πολλές εκπομπές και έγραψε σενάρια. Έχει πάρει και 
βραβείο σεναρίου για τους “Παππούδες εν δράσει” (ΕΡΤ) 

 Μάνα είναι Μόνο μία (MEGA)
 Αθήνα – Θεσσαλονίκη (ΕΡΤ)
 Παππούδες εν δράση (ΕΡΤ)
 Dream Hotel (MEGA τηλεταινία)
 Ο τέλειος άντρας (STAR)
 Αληθινοί έρωτες (ALPHA) Παρουσίαση, μουσική επιμέλεια και 4 σενάρια

Έχει σχεδιάσει- επιμεληθεί και γράψει αρκετά εορταστικά και επετειακά show 
(MEGA, STAR, ALTER). Υπήρξε κριτής σε πολλά talent show στην Ελλάδα και την
Κύπρο. Έχει παρουσιάσει και 2 βραδινά talk show

 Θεά τον έκανες τον μουσακά (Ant1)
 Στην Βεράντα (Alter)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Τα τελευταία χρόνια τον διαβάζουμε καθημερινά στο πολύ πετυχημένο 
blog του www  .  nikosonline  .  gr

http://www.nikosonline.gr/


- Τον ακούμε στην ραδιοφωνική εκπομπή “Η μικρή μας πόλη”, κάθε 
Σαββατοκύριακο 6μμ-9μμ στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM

Για περισσότερες πληροφορίες για την ζωή και την καριέρα του επισκεφθείτε 
το επίσημο web site του www  .  nikosomouratidis  .  gr

http://www.nikosomouratidis.gr/

