
 
Αυτά τα Χριστούγεννα ας αναστήσουν το χαμόγελο στα 

χείλη των ανθρώπων, ας ζεστάνουν τις παγωμένες 

καρδιές τους και ας χαρίσουν σ’ αυτούς που 

αγωνίζονται, την ζωή που τους αξίζει. 

Χρόνια πολλά!!! 
 από τους μαθητές  του 15ου ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Αν ήταν κάθε αστέρι, μια ευχή απ΄την καρδιά μας 

το σύμπαν θα ΄ταν λαμπερό σαν την ψυχή μας.  

« Καλά Χριστούγεννα » 
Οι μαθητές του τμήματος Α3,15ου ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 



«Καλά Χριστούγεννα» 
σε εσάς και σε όλο το ίδρυμα. 

Ας είναι το Ξεκίνημα της Νέας Χρονιάς αφετηρία 

μίας δημιουργικής εποχής. 

Χρόνια πολλά! 
Οι μαθητές του τμήματος Α3,15ου ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

              
Η Γέννησή του Χριστού ας σημάνει την αρχή για 

μια καλύτερη ζωή γεμάτη αλήθεια και φως. Τις 

καλύτερες ευχές μας για τα φετινά Χριστούγεννα. 

Χρόνια Πολλά!!! 
Οι μαθητές του τμήματος Α3,15ου ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 



 
Το φωτεινό άστρο των Χριστουγέννων, 

οδήγησε τους 3 μάγους στον Χριστό. 

Ας οδηγήσει και εσάς στην ευτυχία, στην ζεστασιά και 

στην  αγάπη. 

Τις καλύτερες ευχές για Καλά Χριστούγεννα 

και Ευλογημένο νέο χρόνο!!! 

Χρόνια Πολλά!!! 
Οι μαθητές του τμήματος Α3,15ου ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Χρόνια Πολλά!!! 

Οι μαθητές του τμήματος Α3,15ου ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 



 
Αυτά τα Χριστούγεννα ας αναστήσουν το χαμόγελο στα 

χείλη των ανθρώπων, ας ζεστάνουν τις παγωμένες 

καρδιές τους και ας χαρίσουν σ’ αυτούς που αγωνίζονται 

την ζωή που τους αξίζει. 

Σας ευχόμαστε ευλογημένο νέο έτος!!! 

Οι μαθητές του τμήματος Α3,15ου ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 

Αγαπητέ μου παππού και γιαγιά 
Σας εύχομαι 

Καλά Χριστούγεννα 

με υγεία 

πάνω απ’ όλα και αγάπη. 

       Χρόνια Πολλά!!! 
 



Εύχομαι η αγάπη και η χαρά να φωλιάσει στις καρδιές 

των ανθρώπων και να τις ζεστάνει, προσθέτοντας μια 

νότα ευτυχίας στη δύσκολη καθημερινότητα αυτής της 

εποχής.   Καλά Χριστούγεννα 

με υγεία και αγάπη. 

Οι μαθητές του τμήματος Α3,15ου ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 
 

Καλά Χριστούγεννα 

        με υγεία και αγάπη. 

Οι μαθητές του τμήματος Α3,15ου ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 



 

 

Χρόνια πολλά!!! 

και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος !!! 

Οι μαθητές  του 15ου ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 
 

Χρόνια πολλά!!! 

και ευτυχισμένος ο νέος χρόνος !!! 

Οι μαθητές  του 15ου ΕΠΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

 

 

 

 



https://elniplex.wordpress.com/glossa/anthologio-

poetry/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%

BF%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B9

%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-

%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AE%CE%BC%CE%B1%

CF%84%CE%B1/ 
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