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Άγγελος, Αγγελική: Ο  Άγγελος είναι ονειροπόλος και  δίνει 
συχνά  την  εντύπωση ότι βρίσκεται  "αλλού". Είναι, όµως, 
πεισµατάρης και πετυχαίνει πάντα αυτό  που βάζει στο 

µυαλό του. Η  Αγγελική αγαπάει την  τέχνη  και τα ταξίδια. 
Είναι καλή φίλη και δηµιουργεί ισχυρούς προσωπικούς 
δεσµούς. 
Αθανάσιος, Αθανασία: Απλός κι ευγενικός, ο  Αθανάσιος 
χρειάζεται χρόνο για  να επιβληθεί. Επηρεάσιµος, έχει 
ανησυχίες και ψάχνει τρόπο  να  τις εκφράσει. Η  Αθανασία 
είναι σταθερή στα πιστεύω της  και τα  συναισθήµατά της. 
Δίνει πολλά στους άλλους, χωρίς να ξεχνάει τον εαυτό της. 
Αικατερίνη:Μοιάζει συνήθως νεότερη από  την  ηλικία  της. 
Διχασµένη ανάµεσα σε πρακτικές και  πνευµατικές επιθυµίες, 

είναι γενναιόδωρη κι έχει το χάρισµα του λόγου. Είναι 
χαρακτήρας δυνατός, ικανός να  αντιµετωπίσει και  τις  πιο 
δύσκολες καταστάσεις. 
Αλέξανδρος, Αλεξάνδρα: Αν όλοι οι Αλέξανδροι δεν  είναι 
ήρωες, τουλάχιστον  φαίνεται ότι βλέπουν  µακριά  και  ψηλά! 
Δεν  έχουν  πολλή φαντασία, αλλά η θέλησή τους  τους 
επιτρέπει  να  πετυχαίνουν  εκεί όπου άλλοι αποτυχαίνουν. 
Δεν  είναι  πολύ  συναισθηµατικοί κι αγαπούν την ελαφριά 
όψη  της ζωής... Φιλοσοφηµένη  και καλλιεργηµένη, η 
Αλεξάνδρα δεν  περιφρονεί  τα υλικά  αγαθά και την 

οικονοµική ασφάλεια. Ανεξάρτητη  και  δυναµική, ξέρει να 
εκµεταλλεύεται τις ευκαιρίες. Της αρέσει ο αθλητισµός. 

Αναστάσιος, Αναστασία: Αυταρχικός και δυνατός 
χαρακτήρας, ο Αναστάσιος προσπαθεί  να  επιβληθεί 
στους άλλους  και  συνήθως τα καταφέρνει. Δίνει σηµασία 

στα  υλικά αγαθά και κοπιάζει για να τα  αποκτήσει. Του 
αρέσει  να δίνει συµβουλές, όπως και  της Αναστασίας, 
που είναι  όµως  πιο  µαλακιά. Αλλά  αργότερα 
εγωκεντρική... 
Ανδρέας: Του αρέσει η οικογενειακή  ζωή  και η 
συµµετοχή στα  κοινά. Κερδίζει  την  υποστήριξη των 
ισχυρών. Ζηλιάρης, πεισµατάρης και οικονόµος. 
Έξυπνος, µε ιδέες συχνά πολύ πρωτότυπες. 
Άννα: Σοβαρή  και δυναµική, η Άννα  ξέρει τι θέλει  από 
τη ζωή. Έχει συχνά  καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία, 

απολαµβάνει  τα υλικά αγαθά. Της αρέσει να  δίνει 
συµβουλές. 
Αντώνιος, Αντωνία: Γεννηµένος  για επικοινωνία ο 
Αντώνης, χρειάζεται  ποικιλία. Δίνει σηµασία  στις 
απολαύσεις και τις διασκεδάσεις. Κυκλοθυµικός, 
ενθουσιώδης, θυµώνει εύκολα... Η  Αντωνία διακρίνεται 
για την κοινή λογική και την  κρίση της. Είναι  εργατική, 
πιστή, µε ανεπτυγµένο το µητρικό ένστικτο. 
Απόστολος:Κοιωνικός  και γλεντζές, ο Απόστολος 
λατρεύει τη ζωή και της  απολαύσεις της. Του  αρέσουν οι 

γυναίκες και  το  καλό φαϊ. Ευγενικός  και  πράος 
χαρακτήρας, δεν πηγαίνει στο βάθος των πραγµάτων. 

Βασίλειος, Βασιλεία-Βασιλική: Ο  Βασίλης είναι  άνθρωπος  της σκέψης, µε  καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία  και πολύ 
απόλυτος. Πεισµατάρης, του λείπουν συνήθως  η ευελιξία και η προσαρµοστικότητα. Του αρέσει να κάνει το  δικό του και 
τα καταφέρνει. Πιο  συµβατική, η Βασιλική δίνει µεγάλη σηµασία  στα υλικά αγαθά. Φιλόδοξη, ακολουθεί το δρόµο της 
µε ρεαλισµό και χωρίς να παίρνει µεγάλα ρίσκα. 

Γεώργιος, Γεωργία: Ιδεαλιστής κι ενθουσιώδης, 
αναζητάει περιπέτειες και πνευµατικές 
συγκινήσεις. Μοιάζει να  έχει µεγάλη 

αυτοπεποίθηση, αλλά στην πραγµατικότητα  είναι 
αρκετά δειλός. Πιο αισιόδοξος  χαρακτήρας, η 
Γεωργία αναζητάει  πάντα  την ευτυχία. Είναι 
εφευρετική, θαρραλέα και φιλόδοξη. 
Γλυκερία: Αισθησιακή και κεφάτη. Κάτω από ένα 
ήρεµο παρουσιαστικό, κρύβεται µια ατσάλινη 
θέληση.

Ειρήνη: Χαριτωµένη, κρατάει τις  αποστάσεις της. 
Καθοδηγείται  από  τα συναισθήµατά της, µε 
αποτέλεσµα να οδηγείται συχνά σε εσφαλµένες εκτιµήσεις. Είναι  αρκετά φιλόδοξη και δίνει σηµασία στην  εικόνα που έχουν 

οι άλλοι γι' αυτήν. Θέλει να φαίνεται πιο ανεξάρτητη απ'όσο στην πραγµατικότητα είναι. 
Ελένη: Όνοµα που  και στη σηµερινή  εποχή φέρουν γυναίκες  µε δυνατό χαρακτήρα και προσωπικότικότητα. Διαθέτουν 
γοητεία κι όταν  ακόµα  δεν είναι όµορφες  κι  επιµένουν  να γίνεται πάντα το δικό τους. Ακόµα κι όταν  φαίνονται ήρεµες, είναι 
κυριαρχικές. Και ευαίσθητες στα κοµπλιµέντα... 
Ελευθέριος, Ελευθερία: Ζωντανός και ανεξάρτητος  χαρακτήρας, διαπρέπει στα ελεύθερα  επαγγέλµατα. Του αρέσει η 
φύση, ο αθλητισµός και η οµαδική ζωή. Η Ελυθερία είναι ευγενική και ντροπαλή. Κερδίζει εύκολα φίλους και θαυµαστές. 

Δέσποινα: Θεληµατική, ξέρει να  παίρνει  τη ζωή της στα χέρια 
της. Μερικές φορές οι άλλοι  υποτιµούν  την εξυπνάδα της. 
Ιδιόρρυθµη προσωπικότητα. 
Δηµήτριος, Δήµητρα: Πεισµατάρης  και  απαιτητικός, ο Δηµήτρης 
δεν  είναι τόσο εύκολος στη συµβίωση. Καλός φίλος, αγαπάει τις 
αντρικές  παρέες και το ποδόσφαιρο. Επηρεάζεται όµως  απ' τη 
γυναίκα που αγαπά. Λογική  και πρακτική, η Δήµητρα ξέρει ποιο 
είναι το  συµφέρον  της. Είναι  ικανή στο να  χειρίζεται ανθρώπους 
και καταστάσεις. Αγαπάει τα παιδιά.
Διονύσης, Διονυσία: Λίγο  άκαµπτος µερικές φορές , ο Διονύσης 
δηµιουργεί  συµπάθειες και  αντιπάθειες. Ωστόσο, έχει χιούµορ και 
του αρέσει να αναθεωρεί τη ζωή  του.Πιο σοβαρή, η Διονυσία έχει 
πιο κλειστό χαρακτήρα και είναι σε γενικές γραµµές συντηρητική.
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Μαργαρίτα: Όσο  πετυχηµένη κι  αν  είναι η 
Μαργαρίτα στη δουλειά της, θα  ενδιαφέρεται 
πάντα  περισσότερο για  τη  γοητεία της. Ερωτεύεται 
µε  πάθος, δίνει πολλά από  τον εαυτό  της κι 

αργότερα απογοητεύεται! Πολύ µητρική, όταν δεν έχει παιδιά «νταντεύει» τους φίλους της. 
Μαρία, Μάριος: Η  Μαρία έχει  την  αίσθηση του καθήκοντος και τη µανία της τελειότητας. Της αρέσει  να φαίνεται 
ικανή και  οργανωτική και η  γνώµη των άλλων  µετράει πολύ γι'  αυτήν. Η  Μαίρη είναι πιο  εγωίστρια, αλλά ζωηρή 
και  κοινωνική. Η  Μάρω είναι  σοβαρή και  αρκετά  συχνά διανοούµενη.Τέλος, η Μαρίκα αγαπάει πάνω απ' όλα τα 
παιδιά της. Όσο  για το Μάριο, ζει έντονη ζωή όταν είναι  νέος. Αγαπάει την  ταχύτητα, τις γυναίκες και  τα χρήµατα. 
Είναι ικανότατος σε όποιο επάγγελµα και αν διαλέξει.
Μιχαήλ, Μιχαέλλα: Του αρέσει να  επιβάλλεται  στο περιβάλλον  του. Εύθικτος, δεν ανέχεται «µύγα στο σπαθί 
του». Δίνει  µεγάλη σηµασία στην οικογενειακή  παράδοση  και είναι µεγάλος πατριώτης. Κοινωνικός, συνηθίζει να 
περιστοιχίζεται από τους φίλους του. 

Ελισάβετ:  Περήφανη, κατορθώνει να  ελέγχει τέλεια τον πλούσιο συναισθηµατικό  κόσµο της. Το πρόσωπό της 
αποκτάει γρήγορα µια  έκφραση ωριµότητας. Είναι κάπως αυταρχική  µε το σύντροφό  της. Δεν  κατορθώνει  εύκολα  να 
αποδεσµευτεί από το παρελθόν της. 
Εµµανουήλ, Εµµανουέλα: Ονειροπόλοι, είναι συχνά κυκλοθυµικοί. Όταν συµπαθούν κάποιον γίνονται ζεστοί, 
οµιλητικοί και αξιαγάπητοι. Αγαπούν  την  πολυτέλεια και δε θυσιάζουν εύκολα τον τρόπο ζωής τους. Οι γυναίκες  είναι 
αρκετά ιδιόρρυθµες και δύσκολες στη συµβίωση .
Ευάγγελος, Ευαγγελία: Ήρεµοι  και αισθησιακοί, είναι πολύ  ευτυχισµένοι όταν  βρουν  το ταίρι που  τους ταιριάζει. 
Δεν  είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και συχνά προτιµούν  τη ρουτίνα  από την  αβεβαιότητα. Τους αρέσει η οικογενειακή ζωή 
κι η παρέα µε τους φίλους. 
Ευστάθιος:.Δυνατός και τρυφερός  χαρακτήρας, έχει αδυναµία στις υλικές απολαύσεις. Με την  εµψύχωση των φίλων 
του και της οικογένειάς του, που του είναι απαραίτητη, πετυχαίνει επαγγελµατικά. 

Ιωάννης, Ιωάννα: Ο  Γιάννης είναι  δυναµικός και αρκετά 
αυταρχικός. Υπεύθυνος και  άνθρωπος του καθήκοντος, αγαπάει πολύ 
την  οικογένειά του. Κλειστός χαρακτήρας όταν  βρίσκεται µε πολύ 

κόσµο, γίνεται  ιδιαίτερα ευχάριστος στον κύκλο  των  φίλων  του. Η 
Γιάννα είναι αισιόδοξη και γελαστή, αλλά λίγο επιπόλαιη. Έτοιµη 
πάντα για δράση, αντιµετωπίζει µε χιούµορ τις αναποδιές της ζωής. 

Θεόδωρος, Θεοδώρα: Έξυπνη και ικανή, η 
Θεοδώρα έχει αρκετά  δύσκολο  χαρακτήρα. 
Ζητάει πολλά από  τους άλλους, χωρίς η ίδια να 
είναι τέλεια στη συµπεριφορά της. Μαχητική 
ξέρει να αγωνίζεται γι'  αυτά  που πιστεύει. Πιο 
συναισθηµατικός χαρακτήρας, ο  Θεόδωρος είναι 
πιστός  στους φίλους  του κι αφοσιωµένος στη 
δουλειά του. Πολύ αγχώδης, πρέπει να µάθει  να 
εξωτερικεύει το άγχος. 

Ηλίας : Αθόρυβος κα ι 
διακριτικός, τα  καταφέρνει 
πολύ  καλά  στη ζωή. Ξέρει να 

αποφεύγει  τις κακοτοπιές. 
Βρίσκει την ευτυχία στην 
οικογένεια. 

Ζωή, Ζώης: Χαρούµενη 
και αισιόδοξη, η Ζωή 
έχει  καλή επαφή µε τα 
παιδιά. Πιο  σοβαρός, ο 
Ζώης είναι άνθρωπος 
τ ο υ  κ α θ ή κ ο ν τ ο ς , 
συνεπής και υπεύθυνος. 

Λάµπρος, Λαµπρινή: Ο  Λάµπρος  είναι συναισθηµατικός  και 
αυθόρµητος. Στην πραγµατικότητα δεν  ωριµάζει ποτέ, γι' 
αυτό  και διατηρεί  µέχρι  τα  γεράµατα τη γοητεία  ενός παιδιού. 
Η  Λαµπρινή είναι πιο συνεσταλµένη  και διακριτική. Της αρέσει 
η οικογενειακή ζωή και προτιµάει να δουλεύει στο σπίτι. 

Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα: Αν και  κοινωνικός, 
ο Κωνσταντίνος  είναι  στο  βάθος  κλειστός 
χαρακτήρας. Συχνά είναι  υποταγµένος ψυχολογικά 
σε µια γυναίκα, τη µητέρα  του ή τη γυναίκα του. 
Στη δουλειά του  διαπρέπει γιατί είναι  εργατικός και 
επίµονος. Η  Κωνσταντίνα είναι πιο αυθόρµητη και 
ενθουσιώδης. Αγαπάει  τα παιδιά, είναι πολύ τακτική 
και αφιερώνει πολύ χρόνο στο σπίτι της. 

Νικόλαος, Νικολέττα: Ιδιαίτερα  καλόκαρδος, ο  Νικόλαος µπορεί να 
χαρίσει  και τα  ρούχα  που φοράει. Γλυκοµίλητος, είναι  η αδυναµία της 
µητέρας του. Το µόνο  του ελάττωµα είναι ότι  δε θέλει να  στεναχωρεί 
αυτούς που αγαπάει και αναγκάζεται συχνά να λέει  ψέµατα. Πιο 
θαρραλέα, η Νικολέττα δε  διστάζει να πει  καθαρά  τη γνώµη της. Είναι 
ικανή  να  κάνει πολλές  θυσίες για να µπορέσει να σπουδάσει. Δεν είναι 
καθόλου φιλάρεσκη. 

Παναγιώτης, Παναγιώτα: Και οι δύο είναι δραστήριοι και εργατικοί. 
Στα νεναικά τους  χρόνια  αφοσιώνονται στην οικογένειά τους και ζουν  περιορισµένη ζωή, γι' αυτό, µετά  από µια ορισµένη  ηλικία, 
προσπαθούν να απολαύσουν αυτά που έχασαν. 

Παύλος, Παυλίνα:  Είναι και οι δύο ήρεµοι και απεχθάνονται  τους  καβγάδες. Αυτό δε σηµαίνει  ότι  δεν  προσπαθούν να 
επιβληθούν  στους άλλους και να κάνουν  το  δικό  τους. Ενώ µοιάζουν  συγκρατηµένοι, είναι  στην  πραγµατικότητα παρορµητικοί 
και κανείς δεν µπορεί να τους κάνει να αλλάξουν γνώµη όταν αποφασίσουν κάτι. 
Πέτρος, Πετρούλα: Ο  Πέτρος είναι σοβαρός και  αρκετά... δογµατικός. Θέλει να  φαίνεται γενναίος, αλλά κοιτάζει µάλλον  να 
αποφεύγει τους κινδύνους. Το µεγαλύτερο ελάττωµά του είναι ότι έχει την τάση να παίρνει τον εαυτό του πολύ στα σοβαρά. 
Η Πετρούλα του µοιάζει αρκετά σαν χαρακτήρας, αλλά είναι ακόµα πιο άκαµπτη κι αυτό της δηµιουργεί δυσκολίες στη ζωή της. 

Όλγα: Ζωντανή, γελαστή  και φλύαρη, 
ασχολείται συνήθως  µε επαγγέλµατα 
που  έχουν επαφή µε κόσµο. Έχει  όµως 
και µια απαισιόδοξη πλευρά, επειδή 
δύσκολα ικανοποιείται µε όσα  έχει. Της 
είναι απαραίτητο να έχει µπροστά της 
ένα στόχο. Συχνά έχει  την  εντύπωση  ότι 
δίνει περισσότερα απ' όσα παίρνει. 
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Σάββας : Κλασικός τύπος 
οικογενειάρχη, που σέβεται τις 
παραδόσεις  και είναι πολύ 
συντηρητικός. Συχνά έχει 
πρόβληµα  επικοινωνίας µε  τα 
παιδιά του  και τους νέους 
γενικότερα. 
Σοφία: Είναι πολύ  απαιτητική 
από  τη ζωή και τους ανθρώπους. 
Έχει πολλά  ενδιαφέροντα και 
µεγάλη  έφεση στα γράµµατα. 
Διαθέτει φαντασία και ξέρει να 
διηγείται ωραία. Της  αρέσει  να 
γίνεται το επίκεντρο  της 
προσοχής. 
Σπυρ ίδων , Σπυρ ιδούλα : 
Βλέπουν  πολύ ροµαντικά τη ζωή 
κα ι όταν  απογοητευτούν 
κλείνονται στον εαυτό  τους  ή 
κοιτάζουν να  βρουν  µια ήσυχη 
δουλειά, που να τους εξασφαλίζει 
κάποια ανεξαρτησία. 
Σταµάτης: Ήσυχος άνθρωπος. 
δίνει σηµασία στην  καλοπέραση 
και απεχθάνεται τους  καβγάδες. 
Αποφεύγει τους µπελάδες  και τις 
κακοτοπιές  και προτιµάει να 
ασχολείται µε το σπίτι του, τον 
κήπο του και τα διάφορα  χόµπι 
του. 
Σ τ α ύ ρ ο ς , Σ τ α υ ρ ο ύ λ α :                 
Ο  Σταύρος  είναι λιγοµίλητος κι 
ε ρ γα τ ι κ ό ς . Έχ ε ι µ ε γ ά λη 
επιδεξιότητα στα χέρια. Είναι 
καλός φίλος και σύζυγος. Η 
Σταυρούλα είναι νευρική και 
οξύθυµη. Πολύ  περήφανη, δε 
λέει ποτέ τα  προβλήµατά της. Τα 
παιδιά  αποτελούν γι'  αυτήν 
παράγοντα ισορροπίας. 
Στέφανος, Στεφανία: Σοβαρός, 
συντηρητικός  και αυστηρός, ο 
Στέφανος  ξεχνάει  όλες τις 
αναστολές και τους φόβους  του 
όταν  είναι να αγωνιστεί  για 
κάποιο  ιδανικό. Παιχνιδιάρα, 
ζωηρή και άφοβη, η Στεφανία 
είναι εντελώς διαφορετική 
προσωπικότητα, που  ξέρει να 
χαίρεται τη ζωή. 
Στυλιανός, Στυλιανή: Βλέπουν 
τ η ζ ω ή µ ε κ ά π ο ι α 
αποστασιοποίηση  και δεν 
παίρνουν  τίποτα  πολύ στα 
σοβαρά. Το γέλιο αποτελεί  το 
όπλο  τους, µε αποτέλεσµα  να 
τους τα συγχωρούν  όλα. 
Εργατικοί και  ευσυνείδητοι, είναι 
πολύ καλοί επαγγελµατίες. 
Σωτήρης, Σωτηρία: Ο  Σωτήρης 
έχει πάθος µε τη µουσική  και 
πολύ συχνά ξέρει να παίζει 
κάποιο  µουσικό  όργανο. Είναι 
πολύ καλοφαγάς και θαυµάσιος 
µάγειρας. Η  Σωτηρία  είναι 
δυναµική και ντόµπρα, µε 
καλλιτεχνικά  ενδιαφέροντα και 
πολλούς φίλους. 

Φώτιος, Φωτεινή: Ακολουθούν 
την  πορεία που έχουν χαράξει, 
χωρίς  να  κοιτάζουν  δεξιά  ή 

αριστερά. Θέλουν  να βελτιώσουν 
τη θέση  τους, αλλά τους λείπει η 
διπλωµατία. Δε διαλέγουν πάντα 
τον κατάλληλο σύντροφο. 

Χαράλαµπος:  Προσγειωµένος, δε 
συγκινείται µε ροµαντικά ιδεώδη. 
Αντίθετα, κυνηγάει πολύ πρακτικούς 
και χειροπιαστούς στόχους. Έχει 
όµως  καλή καρδιά  και καθώς  είναι 
πολύ κοινωνικός, αποκτά εύκολα 
φίλους και φίλες, αφού έχει 
ιδιαίτερη αδυναµία στις γυναίκες! 
Χρήστος, Χριστίνα: Το κύριο 
χαρακτηριστικό τους  είναι το 
πείσµα. Ποτέ δεν  παραδέχονται ότι 
έχουν άδικο. Η  επιµονή  τους  τούς 
κάνει µερικές φορές να  πετυχαίνουν 
τα αδύνατα. Κατά τ' άλλα  ο Χρήστος 
είναι  αρκετά µοναχικός  και 
ιδιόρρυθµος, ενώ η Χριστίνα βρίσκει 
την  ευτυχία  στην οικογενειακή και 
κοινωνική  ζωή. Κι οι δυο δίνουν 
σηµασία στην οικονοµική ασφάλεια. 
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