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ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ 

 

ΣΤΠΙΚΕ ΕΤΧΕ 

 

Για τα γενζκλιά ςου, ςου εφχομαι χρόνια πολλά. 

 

Εφχομαι αυτι θ ξεχωριςτι μζρα να ςου χαρίςει ότι επικυμείσ! Πολφχρονοσ! 

 

Για τα  γενζκλιά ςου τισ καλφτερεσ ευχζσ μου και ό,τι επικυμείσ! 

 

Ζνα μικρό δϊρο με τισ καλφτερεσ ευχζσ για Χρόνια Πολλά... 

 

Εφχομαι αυτι θ μζρα να είναι ξεχωριςτι όπωσ εςφ.  Χρόνια πολλά! 

 

Για τα γενζκλιά ςου ςου εφχομαι ολόψυχα Χρόνια Πολλά! 

 

Για τθν ονομαςτικι ςου εορτι ςου εφχομαι χρόνια πολλά, χρόνια καλά, με υγεία, ευτυχία 
και ευθμερία. 

 

ου εφχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά και δθμιουργικά! 

 

Για τα γενζκλιά ςου εφχομαι χρόνια πολλά και όλα τα όνειρά ςου να πραγματοποιθκοφν. 

 

Ζνα μπουκζτο λουλοφδια… ζνα μπουκζτο ευχζσ! Χρόνια Πολλά! 

 

ου εφχομαι τα χρόνια του Αβραάμ και τα αγακά του Ιςαάκ... 

 

Πολφχρονοσ να είςαι και γερόσ ςαν τα ψθλά βουνά. 

 

 

ΕΤΧΕ Ε ΔΙΚΟΤ ΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ 

 

Μαηί με τθν απζραντθ αγάπθ μου, οι ςκζψεισ και οι ευχζσ μου πάντα να ςε ςυντροφεφουν. 
Χρόνια πολλά και ευτυχιςμζνα. 

 

Σα όνειρα, τα ςχζδια, οι ςκζψεισ και τα κζλω ςου, είναι οι εγκάρδιεσ ευχζσ μου για τα 
γενζκλιά ςου! 
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Κάκε λουλοφδι είναι και μια ευχι που ςου εφχομαι, κάκε μία  να γίνει αλθκινι! 

 

Μζςα απ’ τθν καρδιά μου, μαηί με τισ ευχζσ μου για τα γενζκλιά ςου, εφχομαι τθ φετινι 
χρονιά να πραγματοποιθκοφν οι ςτόχοι και οι επικυμίεσ ςου. 

 

ου εφχομαι χρόνια καλά (ζςτω και αν δεν είναι πολλά), με υγεία, ευτυχία και ότι άλλο 
επικυμείσ να το βρεισ! 

 

Εφχομαι ςτθ ηωι ςου μόνο χαρζσ να ζχεισ και δίπλα ςου ανκρϊπουσ που ςε αγαποφν και ςε 
ςτθρίηουν. Χρόνια Πολλά! 

 

Λίγεσ γραμμζσ πολλζσ ευχζσ για μια ηωι όλο χαρζσ. 

Χρόνια πολλά και ευτυχιςμζνα, να’ χεισ ηωι παραμυκζνια, 

δάκρυ ποτζ να μθ γνωρίςεισ και ό,τι αγαπάσ να αποκτιςεισ. 

 

Καρδιά, πορτοφόλι, κρεβάτι πάντα γεμάτα! Πολφχρονοσ! 

 

ου εφχομαι τα γενζκλια ςου να είναι μαγικά και όλοσ ο χρόνοσ γεμάτοσ υπζροχεσ 
περιπζτειεσ. Πολφχρονοσ! 

 

Μθ μετράσ τα κεριά ςτθν τοφρτα, απλϊσ δεσ πόςο φωτεινά είναι. ου εφχομαι να τα 
εκατοςτίςεισ. 

 

Εφχομαι μζχρι τα εκατό ςου χρόνια να ζχεισ μια ηωι γεμάτθ μόνο με υπζροχεσ 
αναμνιςεισ… 

 

ου εφχομαι τα γενζκλια ςου να είναι μαγικά και όλοσ ο χρόνοσ γεμάτοσ υπζροχεσ 
περιπζτειεσ. 

 

Αν όλοι οι άνκρωποι μεγαλϊνοντασ γίνονταν τόςο καλοί όςο εςφ, τότε κα πρζπει να τα 
χιλιάηουν. Πολφχρονοσ! 

 

Εφχομαι θ ηωι ςου να ςυνεχίςει να ςε ςυναρπάηει, να περάςεισ πολλζσ ξεχωριςτζσ ςτιγμζσ 
με τα πρόςωπα που αγαπάσ και όλα ςου τα όνειρα να γίνουν πραγματικότθτα. Χρόνια 
πολλά! 

 

Κάκε χρόνοσ που περνάει δε μεγεκφνει τθν θλικία ςου, μόνο τθν εμπειρία ςου. Θ ηωι να 
ςου φζρνει πάντα τισ προχποκζςεισ για τθν απόκτθςθ των καλφτερων εμπειριϊν. 
Πολφχρονοσ! 
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Να ηιςεισ και τα καλφτερα ζρχονται ςφντομα ςτθ ηωι ςου!!! 

 

 

ΕΤΧΕ ΣΟ ΠΑΙΔΙ ΟΤ 

 

Εφχομαι τα φετινά γενζκλια να ςου χαρίςουν υγεία, ευτυχία και πρόοδο. 

 

ου ευχόμαςτε ολόψυχα υγεία και πρόοδο. Χρόνια πολλά για τα γενζκλιά ςου! Με πολλι 
αγάπθ, οι γονείσ ςου. 

 

το πιο χαριτωμζνο κοριτςάκι ευχόμαςτε χρόνια πολλά και καλι πρόοδο! 

 

το πιο γλυκό αγοράκι ευχόμαςτε χρόνια πολλά και πάντα ευτυχιςμζνα! 

 

Χρόνια πολλά  κι ζνα δωράκι για το  πιο γλυκό κορίτςι του κόςμου ςτα γενζκλιά του! 

 

 

ΕΤΧΕ ΣΟ ΤΝΣΡΟΦΟ ΣΘ ΗΩΘ ΟΤ 

 

Μωρό μου ςου εφχομαι με όλθ μου τθν καρδιά χαροφμενα κι ευτυχιςμζνα γενζκλια. ’ 
αγαπϊ πολφ. 

 

Θ ηωι που ςιμερα γνϊριςεσ, να ςου δίνει μόνο χαρζσ μζχρι τα εκατό ςου χρόνια. 
Χαροφμενα γενζκλια. Να τα εκατοςτίςεισ. ’αγαπϊ! 

 

Αγάπθ μου, για τα γενζκλιά ςου, ςου εφχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά και κάκε μζρα να 
είναι για ςζνα μια ξεχωριςτι γιορτι! 

 

Χρόνια πολλά ςε ςζνα που ζχεισ αλλάξει τθν ηωι μου...  

 

Μια ευχι κα ςου χαρίςω αγαποφλα μου γλυκιά  

κάκε χρόνοσ που περνάει να μασ βρίςκει αγκαλιά. 

Κι όταν ςβινεισ τα κεράκια να μπορϊ να ευχθκϊ  

να’μαι δίπλα ςου και πάλι όταν κλείςεισ τα εκατό. 

’αγαπϊ! 
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Καρδοφλα μου, εφχομαι κάκε χρόνοσ τθσ ηωισ ςου να είναι τόςο λαμπερόσ όςο το φωσ ςτα 
μάτια ςου ! 

 

Αγάπθ μου χρόνια πολλά, Να ηιςεισ να ευτυχιςεισ, Και όλου του κόςμου τα καλά, τα 
αλικεια να αποκτιςεισ. 

 

Μωρό μου χρόνια ςου πολλά, κάκε χρόνοσ που περνάει μου είςαι και πιο απαραίτθτθ. 

Ο κάκε χρόνοσ περνάει από πάνω ςου όπωσ το αεράκι ανάμεςα από τα δζντρα, χωρίσ να 
αφινει τα ίχνθ του. Κάκε χρόνο και πιο ωραία! 

 


