
 

Όσες ευχές απλόχερα οι άλλοι θα σας πούνε 

Εγώ ευχή σας εύχομαι αληθινές να βγούνε 

Τίνος λαού αλφάβητο τι λέξεις να ταιριάξω 

για να χωρέσουν οι ευχές που θέλω να σας γράψω 

Όσα λουλούδια ανθίζουνε στην Κρήτη κάθε χρόνο 

τόσες ευχες σας εύχομαι για τον καινούργιο χρόνο 

Τώρα που άλλαξε η χρονιά και ευχές ο κόσμος δίδει 

Σας εύχομαι από καρδιάς τση Γέννησης τ΄ αστέρι 

Χρόνια πολλά, χρόνια καλά σε όλους σας να φέρει. 

 

 

 

Οι καλύτερες ευχές μας για τα Χριστούγεννα 

και το νέο χρόνο 2016 



Ευχ

ές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, αφιερωμένες σε 

όλους εσάς και σε αυτούς που αγαπάτε. Ας είναι η 

καινούργια χρονιά καλύτερη και ας μπορέσουμε όλοι 

μας να ζήσουμε πιο ανθρώπινα ώστε να μπορούμε να 

χαιρόμαστε την κάθε στιγμή. Ας υπάρχει υγεία και ας 

επανέλθει το χαμένο χαμόγελο στα χείλη όλων… 

 
Ετούτα τα Χριστούγεννα να’ν τα καλύτερά σου 

Χαρές και δώρα να σε βρουν, κι αγάπη στην καρδιά σου 

Τα πιο όμορφα Χριστούγεννα σήμερα να περάσεις 

κοντά μ'αυτούς που αγαπάς κι ό,τι ποθήσεις να χεις 

Όσες χιλιάδες κύματα τη Κρήτη τη χτυπούνε, 

τόσες να είναι κι οι χαρές φέτος που θα σε βρούνε! 

Χριστουγεννιάτικες ευχές στέλνω από την καρδιά μου 

σ' όλους αυτούς που αγαπώ και βρίσκονται μακριά μου! 



 
 

Όσες ευχές απλόχερα οι άλλοι θα σας πούνε 

 Εγώ ευχή σας εύχομαι αληθινές να βγούνε  

Τίνος λαού αλφάβητο τι λέξεις να ταιριάξω 

 για να χωρέσουν οι ευχές που θέλω να σου γράψω  

Όσα λουλούδια ανθίζουνε στην Κρήτη κάθε χρόνο 

 τόσες ευχές σας εύχομαι για τον καινούργιο χρόνο 

 Τώρα που άλλαξε η χρονιά και ευχές ο κόσμος δίδει 

Σας εύχομαι από καρδιάς τση Γέννησης τ΄ αστέρι 

Χρόνια πολλά, χρόνια καλά σε όλους σας να φέρει. 

 

 

 



 
 

Χριστός γεννιέται κι οπόχει μάνα κίνησε κι όλον τον 

κόσμο αρνιέται.  

Στο παραγώνι του τζακιού μια θέση που ήταν άδεια,  

ευκές και γέλια γιόμισε και στρώθηκε με χάδια.  

Κ’ η Παναγιά απ’ το κόνισμα σα σπιτικιά χαιρόταν 

 σα μάνα καλωσόριζε σαν στον καιρό της, όταν… 

………………………………………………… 

 

 
Ευχόμαστε υγεία, ζεστασιά και αγάπη για το 2016 


