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ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ 

 

Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ  κα βγάλω και κα ςτείλω  

από τα βάκθ τςθ καρδιάσ   όπου κι 'αν ζχω φίλο 

κι ασ γίνει κάκε μου ευχι  ςτον ουρανό αςτζρι    

ότι ποκεί κακζνασ ςασ, φίλοι μου να ςασ φζρει . 

Ζλατε όλοι μια ευχι   από καρδιάσ να ποφμε    

γιατί 'ναι όλα μάταια ςτον κόςμο αυτό που ηοφμε… 

Να πλθμυρίςουν με ευχζσ οι ουρανοί του κόςμου   

να γίνει ο ςυνάνκρωποσ φίλοσ αδελφικόσ μου 

κι άμα γεμίςει ουρανόσ  μ 'εκατομμφρια άςτρα  

κα μοιάηει γφρω ο ντουνιάσ, με καντιφζ ςτθ γλάςτρα… 

Να γεννθκεί το μινυμα ξανά τω Χριςτουγζννω 

ςε ζνα κόςμο δυςτυχι, φτωχό κι απελπιςμζνο… 

Κι όςο φεγγοβολά το φωσ  δε ςβινει θ ελπίδα   

να ξαναρκεί χαμόγελο ςτθ δόλια μασ πατρίδα! 

τιχουργόσ  Θανάςθσ Πατεράκθσ  

 

 

 

Σο φωσ απλόχερα ςκορπά τςθ γζννθςθσ τ’ αςτζρι  

για να μασ δϊςει μινυμα που τθ χαρά κα φζρει  

ςτα ουράνια αγγζλοι ψάλλουνε, γιορτάηει όλθ θ φφςθ  

το Γιο ςου Θε μου ζςτειλεσ  π’ αγάπθ κα ςκορπίςει . 

ε μια καλφβα φτωχικι μεσ ςτο βακφ ςκοτάδι  

εκεί 'ταν που πρωτόνιωςε τςθ μάνασ του το χάδι. 

Σρεισ μάγοι ξεκινιςανε τα δϊρα τουσ να φζρουν  

ςμφρνα, χρυςό και λίβανο μ’ αγάπθ να προςφζρουν… 

τιχουργόσ Κατερίνα Κωνςταντουλάκθ 
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Χριςτοφγεννα Πρωτοχρονιά, γιορτζσ αγαπθμζνεσ  

για τα παιδιά και τουσ γονείσ μζρεσ ευτυχιςμζνεσ  

μα όλα αυτά αλλάξανε γιατί το κελαν κάποιοι  

αποφ δεν εχουνε καρδιά κι είναι από μζςα ςάπιοι  

βιτρίνεσ δρόμοι με παιδιά, φατςοφλεσ λυπθμζνεσ  

άγιεσ μζρεσ που’ρχεςτε να ’ναι ευτυχιςμζνεσ  

πάνε οι καιροί που ζβλεπεσ  χαροφμενα παιδάκια  

τότε που είχαν οι γονείσ λεφτά για παιχνιδάκια  

τϊρα κοιτάηουν μια μπουκιά  να βρουν να τα ταΐςουν  

και μια φωτιά να ηεςτακοφν, να μθ κρυολογιςουν  

κάποτε το τραπζηι τουσ γεμάτο ιταν καλοφδια  

δϊρα πολλά, γζλια, φωνζσ, χαροφμενα τραγοφδια  

μα οφτε ςπίτι μερικοί δεν ζχουν πια, τι κρίμα!  

να κλζβουν άλλοι τα πολλά, και εςφ να είςαι κφμα  

όλοι αυτοί που φταίξανε για τοφτονζ το χάλι  

άγιεσ μζρεσ που ‘ρχονται μθ βρουν ηεςτι αγκάλθ  

Χριςτοφλθ μου μθν είςαι απϊν  ετοφτεσ δω τισ μζρεσ  

γζμιςε δϊρα και χαρζσ φτωχϊν παιδιϊν τισ χζρεσ  

και μθν αφιςεισ να γενοφν χειρότερα, πια φτάνει  

ςυγχϊρα μασ και θ Γζννθςθ το καφμα τθσ να κάνει… 

τιχουργόσ Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκθ 

 

ΣΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΛΑΝΣΑ! 

Καλιν εςπζρα Ζλλθνεσ 

κι’ αν είναι οριςμόσ ςασ, 

ιρκα τα κάλαντα να πω 

ςτο κρφο φτωχικό ςασ  

Χριςτόσ γεννάται ςιμερον 

εν Βθκλεζμ τθ πόλει, 

το ξζρω πωσ ξεμείνατε 

με άδειο πορτοφόλι! 

Εκ Γερμανίασ φάνθκαν 

3 μάγοι λογιςτάδεσ 

και ςτθν Ελλάδα που ’ρχονται 
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κα κλάψουνε μανάδεσ… 

Θα βάλουν χζρι ςε μιςκοφσ, 

ςυντάξεισ κα κοποφνε, 

και άλλα μζτρα δε κα μπουν 

μζχρι να ξαναρκοφνε… 

Θα ’κελα κάποιοσ να μου πει 

που κα βρω τον Ηρϊδθ 

να ζκανε τθν Σρόικα  

να πάρει αμζςωσ πόδι! 

τιχουργόσ Πόπθ Μπεγάκθ 

 

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΗ ΒΑΙΛΗ 

 

Σο δϊρο απου ηιτθξα φζτοσ του Αθ Βαςίλθ  

φίλουσ να εχουνε καρδιά κι αλθκινοφσ να ςτείλει  

το ίδιο και πζρςι ηιτθξα, μα μπζρδεψε τα δϊρα  

κι ζνα-δυο που μου’ςτειλε  βλαςτιμθςα τθν ϊρα  

εκτόσ κι αν δεν υπάρχουνε τθ ςιμερον θμζρα  

πεσ μου το Αθ Βαςίλθ μου να κάνω όλουσ πζρα!  

τιχουργόσ Αλεξάνδρα Χαλκιαδάκθ 

 

Μζρεσ ευχϊν κι εγϊ ηθτϊ από τον Αθ Βαςίλθ  

αγάπθ υγεία και χάρεσ ςε όλουσ ςασ να ςτείλει  

ότι ςτερείται ο κακαισ απλόχερα να δϊςει  

τισ λφπεσ και τα βάςανα μεμιάσ να εξοντϊςει  

να διϊξει πόνουσ και καθμοφσ από τα ςπιτικά ςασ  

κι θ ευτυχία ξζχειλθ να είναι ςτθν καρδιά ςασ  

για ότι δικό μου αγαπϊ τθν ζννοια του να ζχει  

και ςαν τα μάτια του τα δυο κζλω να το προςζχει . 

τουσ φίλουσ μου τουσ ςυγγενείσ και τουσ δικοφσ μου ανκρϊπουσ  

' αυτοφσ που βρίςκονται μακριά κι είναι ςε άλλουσ τόπουσ  

κι ζνα για μζνα του ηθτϊ, δϊρο το πιο μεγάλο  

να ζχω τθν υγεία μου, πράμα δεν κζλω άλλο…! 

τιχουργόσ Κατερίνα Κωνςταντουλάκθ 
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Ο γζροσ χρόνοσ ζτοιμοσ είναι ν’ αποχωριςει  

υποχρεϊςεισ χίλιεσ δυο ςτο νζο κα αφιςει  

ο νζοσ χρόνοσ με γοργά βιματα πλθςιάηει  

πωσ κ’ αναλάβει του παλιοφ τα χρζθ τον τρομάηει  

μεγάλα χρζθ ο παλιόσ  οπίςω ζχει αφιςει  

κι ο νζοσ δυςκολεφεται να τ'αντιμετωπίςει  

Γρουςοφηικο, γκαντζμικο, το δφο δεκατρία  

ίςωσ το δεκατζςςερα  να φζρει θρεμία  

εγϊ κα το υποδεχτϊ με αιςιοδοξία  

και εφχομαι ςε όλουσ μασ να φζρει ευτυχία  

εφχομαι και παρακαλϊ πρϊτα Καλι Τγεία  

ς’ όλθ τθν ανκρωπότθτα, αυτό ζχει ςθμαςία! 

τιχουργόσ Διμθτρα Μπαττι 

 

Χρόνε, χαλί ςου  ςτρϊςαμε κόκκινο να πατιςεισ  

για να ςε καλοπιάςουμε ελπίδα να ςκορπίςεισ. 

Χρόνε, να μπεισ με το δεξί και μοίραςε ευτυχία, 

ςτον πονεμζνο τθ χαρά, ςτον άρρωςτο υγεία. 

Χρόνε, εισ τα προβλιματα του κόςμου δϊςε λφςθ, 

που δεν αντζχει, δε μπορεί να ηει μ’ αυτιν τθν κρίςθ. 

τιχουργόσ οφία Πιττά-Μπρα 

 

 

ΣΙΧΑΚΙΑ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΑ 

Παραμονι Χριςτοφγεννα, κοντό και ποιόσ δε κζλει, 

να ξαναηοφςε ςτο χωριό πάλι μικιό κοπζλι. 

Σα χρόνια που βαςτοφςανε τα ζκιμα ακόμθ, 

αποφ ‘βλεπεσ χαμόγελα, να’ ναι γεμάτοι οι δρόμοι. 

Οι γειτονιζσ με μυρωδιζσ, αυλζσ αςβεςτωμζνεσ, 

νοικοκεράδεσ να ‘ρχουνται, ομορφοςτολιςμζνεσ. 

Σα τηαναβάργια να χτυποφν τςι πόρτεσ και να λζνε 

του ηευγολάτθ κάλαντα, που εδά δε ντα κατζνε! 

Σςθ καμινάδασ ο καπνόσ απάκι να μυρίηει 

και το τςικάλι ςτθ φωκιά, ςφγκλινα τςιγαρίηει. 
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Να μαςε δίδουνε ευχζσ για τςι καλζσ μασ χζρεσ, 

παπποφδεσ και γιαγιάδεσ μασ  τς’ευτυχιςμζνεσ μζρεσ. 

Εμείσ που μεγαλϊςαμε ζτςι ςτα παιδικά μασ  

φταίμε που δεν κρατιξαμε ψθλά τα ιδανικά μασ… 

τιχουργόσ Αντϊνθσ Κουκλινόσ 

 

 

 

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΞΕΝΙΣΕΜΕΝΟΤ 

Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ για υγεία και αγάπθ  

ςτζλνω απ'τθν Κριτθ με χαρά ς’ όλθσ τθσ γθσ τα πλάτθ  

ςτ’ αδζρφια μασ ςτθν ξενιτιά, καλά να τα περνοφνε, 

 τον τόπο που τουσ γζννθςε ποτζ να μθν ξεχνοφνε. 

Σου Θεανκρϊπου θ γζννθςθ να φζρει τθ γαλινθ, 

τον πόνο από τα χείλθ μασ λιγάκι ν’ απαλφνει… 

τιχουργόσ Διμθτρα Αροςμαρι 

 

 

 

 

 


