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Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ

Ο 
Γιώργος Χριστοδούλου ήταν μία από 
τις πρώτες επιλογές των συντελεστών 
της επιτυχημένης σειράς του Alpha 

«Σασμός». Γι’ αυτό και από πέρυσι τον Απρί-
λιο, όταν έγινε το δοκιμαστικό, ανυπομονού-
σαν για τη στιγμή που ο ρόλος του θα εντασ-
σόταν στη σειρά. Αυτή η στιγμή έφτασε και, 
μάλιστα, συνέπεσε με μια πολύ σημαντική 
περίοδο στην προσωπική ζωή του ηθοποιού, 
αφού πριν από λίγο καιρό έγινε για δεύτερη 
φορά πατέρας. 

Ο Γ. Χριστοδούλου και η σύζυγός του, επί-
σης ηθοποιός, Μαρία Προϊστάκη μόλις απέ-
κτησαν το δεύτερο αγοράκι τους. Ηταν ζευγά-
ρι για επτά χρόνια, όταν το 2019 αποφάσισαν 
να παντρευτούν. Εναν χρόνο αργότερα έγι-
ναν γονείς και πλέον χαίρονται την ευ-
τυχισμένη οικογένεια που έχουν δημι-
ουργήσει.  Παθιασμένοι και οι δύο με 
το θέατρο, μάλιστα, πέρυσι διέθεσαν 
όλα τα χρήματα που είχαν συγκεντρώ-
σει ως δώρο γάμου για την παραγω-
γή του έργου «Νυφικό κρεβάτι» στο 
οποίο συμπρωταγωνίστησαν. Ο θαυ-
μασμός και η σύνδεση που νιώθει για 
τη σύζυγό του είναι συγκινητικά. «Με 
τη Μαρία νιώθω πως είμαστε και λει-
τουργούμε ως ομάδα. Είμαστε μαζί και 
όχι ο καθένας μόνος του», έχει πει, ενώ 
για τον ρόλο του πατέρα έχει αναφέ-
ρει: «Το παιδί ήταν μια μεγάλη συνει-
δητοποίηση για το πώς θέλω να ζήσω 
τη ζωή μου. Βίωσα μια μεγάλη αλλα-
γή: Από εκεί που ήμουν αυτός ο οποί-
ος έλεγε ‘‘ζω για το θέατρο’’, πήγα στο 
ότι ‘‘η οικογένειά μου με κάνει ευτυχι-
σμένο’’.  Αν έπρεπε να επιλέξω ανάμε-
σα στα δύο, θα επέλεγα με όλη μου την 
ψυχή την οικογένειά μου. Εκεί βρήκα 
έναν πυρήνα αδιαπραγμάτευτο».

Νέο love story
Το νέο love story του «Σασμού» γεννιέται στα 
Ιωάννινα, όπου έχει καταφύγει η Αργυρώ (Χρι-
στίνα Χειλά-Φαμέλη). Εκεί, σύμφωνα με πλη-

«Αν έπρέπέ να επιλέξω ανάμεσα 
στο θέατρο και στην οικογένεια, 
θα επέλεγα με όλη μου την ψυχή 
την οικογένειά μου», έχει πει 
ο ηθοποιός συνοψίζοντας την 
ευτυχία που έφεραν οι γιοι του
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ροφορίες της Realnews, η πρώην σύντροφος 
του Αστέρη (Ορφέα Αυγουστίδη) γνωρίζει τον 
Σταύρο, ο οποίος έχει υποχρεωθεί να πληρώ-
νει για τις… αμαρτίες του εθισμένου στον τζό-
γο αδελφού του. Ο Σταύρος (Γ. Χριστοδούλου) 
ψάχνει επίσης τρόπο διαφυγής, αφού τον πνί-
γουν τα χρέη, και αναζητεί μαζί με την Αργυ-
ρώ το μέρος όπου κανείς δεν θα μπορέσει να 
τους εντοπίσει. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι, παράλληλα με το 
τηλεοπτικό του comeback, ο Γ. Χριστοδούλου 
πρωταγωνιστεί και στον «Κοτζάμπαση του Κα-
στρόπυργου» στο θέατρο «Πορεία», ένα έρ-
γο του Μ. Καραγάτση σε διασκευή Θανάση 
Τριαρίδη και σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου.


