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ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ 
 

ΤΥΡΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

 

Το νζο ζτοσ να ςασ φζρει υγεία, χαρά, αγάπθ. Χρόνια πολλά. 

 

Χρόνια Ρολλά γεμάτα υγεία. Καλι Χρονιά! 

 

Χρόνια Ρολλά! Σου εφχομαι θ νζα χρονιά να είναι καλφτερθ απ’ αυτιν που φεφγει! 

 

Χρόνια πολλά!  Ευτυχιςμζνοσ ο καινοφριοσ χρόνοσ! 

 

Για το ξεκίνθμα τθσ νζασ χρονιάσ ςασ εφχομαι υγεία, ευτυχία και ευθμερία. 

 

Σασ εφχομαι ολόψυχα ευτυχιςμζνο το νζο ζτοσ. 

 

Εφχομαι τα Χριςτοφγεννα και ο νζοσ χρόνοσ να φζρουν τθν αγάπθ και τθν ειρινθ ςε ςασ και 
ςε όλο τον κόςμο. 

 

Ο καινοφριοσ χρόνοσ να είναι για ςασ μόνο χαρζσ, ευτυχία και υγεία. 

 

ΝΕΟ ΕΤΟΣ ευχζσ για υγεία, ευθμερία, ευτυχία και επαγγελματικι άνοδο. 

 

 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΟΥΣ ΣΟΥ ΑΝΘΩΡΟΥΣ 

 
Στο λογαριαςμό ςου, ςτθν τράπεηα τθσ  Αγάπθσ, με αρικμό ΝΕΟ ΕΤΟΣ ζχω κατακζςει 365 
θμζρεσ γεμάτεσ υγεία και ευτυχία.  Καλοξόδευτεσ!  Καλι Χρονιά! 

 

Αν το ΝΕΟ ΕΤΟΣ ιταν πλανιτθσ, να είναι ο ιλιοσ για να κάψει το κακό. Αν ιταν ςτοιχείο τθσ 
φφςθσ να είναι νερό για να ςβιςει τθν φωτιά που άναψε το ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ, και αν 
ιταν ευχι τότε να είναι θ ευτυχία ςτθν ηωι όλων ςασ. 

 

Ζιςε κακθμερινζσ μικρζσ απολαφςεισ. Κλζψε δφναμθ απ’ αυτζσ! Βάλε βενηίνθ και ηϊνθ. 
Καλό ταξίδι, λοιπόν, ςτο ΝΕΟ ΕΤΟΣ, και καλι επιλογι ςτουσ ςυνεπιβάτεσ τθσ ηωισ!  Καλι 
χρονιά! 

 

Εφχομαι φζτοσ θ φλόγα τθσ αγάπθσ να καίει για να ηεςταίνει και να μαλακϊνει τισ καρδιζσ 
όλων. Σασ εφχομαι υγεία, ευτυχία, και Καλι Χρονιά! 
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Χρόνια πολλά, γιατί θ ποςότθτα μετράει!  
Χρόνια καλά, γιατί θ ποιότθτα μετράει!  
Χρόνια τρελά, γιατί αυτά μζνουν!  
Με λίγα λόγια, Καλι Χρονιά! 

 
 

Ευχζσ για ζνα νζο ξεκίνθμα, μια πιο όμορφθ και γλυκιά ηωι και μια καρδιά πλθμμυριςμζνθ 
από ευτυχία. 

 

Σου εφχομαι θ ηωι ςου να κυλά ςαν τθν αρικμθτικι:  
Χαρζσ να προςκζτονται,  
λφπεσ να αφαιροφνται,  
φιλιά να πολλαπλαςιάηονται,  
και θ αγάπθ να μζνει πάντα αδιαίρετθ! 

 

Εφχομαι θ νζα χρονιά να ςου φζρει τισ πιο όμορφεσ ςτιγμζσ που κα κυμάςαι ς’ όλθ ςου τθ 
ηωι! Υγεία, αγάπθ, χαμόγελο και δφναμθ να είναι γεμάτθ κάκε ςου ςτιγμι και κάκε ςτόχοσ 
που κζτεισ να επιτυγχάνεται!  Καλι Χρονιά! 

 

Εφχομαι καλι χρονιά γεμάτθ υγεία για ςζνα και τθν οικογζνειά ςου. Να προςκζςεισ 
ελπίδεσ, ν' αφαιρζςεισ λάκθ, να πολλαπλαςιάςεισ όνειρα και να διαιρείσ τθν αγάπθ ςου ς' 
εκείνουσ που τθν αξίηουν! 

 

Εφχομαι ςε εςζνα και τθν οικογζνειά ςου, θ καινοφργια χρονιά να είναι πλοφςια ςε ευτυχία 
και πάμφτωχθ ςε κακζσ ςτιγμζσ! 

 

(Χ)ΥΣΕΣ 
()ΟΔΙΝΕΣ 
(Ο)ΝΕΙΕΜΕΝΕΣ 
(Ν)ΟΣΤΑΛΓΙΚΕΣ 
(Ι)ΔΑΝΙΚΕΣ 
(Α)ΡΙΣΤΕΥΤΕΣ 
 
(Ρ)ΟΛΥΤΙΜΕΣ 
(Ο)ΜΟΦΕΣ 
(Λ)ΑΜΡΕΕΣ 
(Λ)ΕΥΚΕΣ  
(Α)ΡΙΘΑΝΕΣ 
ευχζσ για το ΝΕΟ ΕΤΟΣ! Καλι Χρονιά! 

 

Με ζνα γζλιο κι ζνα δάκρυ και με απζραντθ αγάπθ  

εφχομαι οι φετινζσ γιορτζσ να ναι όπωσ τισ κεσ!  

Καλι Χρονιά! 
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Ασ είναι το ΝΕΟ ΕΤΟΣ γεμάτο με μικρζσ κρυςτάλλινεσ ςτιγμζσ γεμάτεσ ευτυχία και λάμψθ, 
αγάπθ και ειρινθ...  

 

Αντί για μια δικι μου ευχι, πλάςε ζνα όνειρο, βάλε μζςα αυτοφσ που αγαπάσ, και ηιςε 
όνειρα τρελά και ευτυχιςμζνα!  Χρόνια πολλά! 

 

Πλα τα κζλω ςου να πραγματοποιθκοφν με τθν καινοφργια χρονιά και θ κάκε μζρα τθσ να 
κυλά με υγεία και ευτυχία! Π,τι επικυμείσ! 

 

Σου εφχομαι με όλθ μου τθν καρδιά, τισ πλθγζσ που άνοιξε το ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΤΟΣ το ΝΕΟ 
ΕΤΟΣ να τισ γιατρζψει όχι μόνο επιφανειακά, αλλά ριηικά, και να ςου δϊςει τθν δφναμθ να 
παλζψεισ για να πραγματοποιιςεισ τουσ ςτόχουσ ςου και να κερδίςεισ όλα όςα ςου 
αξίηουν! 

 

Χρόνια πολλά με υγεία, ευτυχία και χαρά ςε όλουσ! καλι χρονιά και το ΝΕΟ ΕΤΟΣ να μασ 
βρει όλουσ χωρίσ προβλιματα και μπελάδεσ! Καλά να περάςετε ςιμερα ότι και να κάνετε 
και να κυμάςτε: «Δεν πίνω όταν οδθγϊ!»  
 

 

Σου εφχομαι μζςα απ’ τθν καρδιά μου μια χρονιά διαφορετικι με ΝΕΟ ΕΤΟΣ πόρτεσ 
ανοιχτζσ προσ τθν επιτυχία. 

 

Τουσ μεγαλφτερουσ ςτόχουσ τουσ βάηει θ ψυχι. 

Τα καλφτερα όνειρα τα δθμιουργεί το μυαλό. 

Τισ καλφτερεσ ευχζσ τισ ςτζλνει θ καρδιά. 

Καλι χρονιά, λοιπόν, μζςα από τθν καρδιά μου! 

 

Το νζο ζτοσ ασ ςου δϊςει τουσ καρποφσ των κόπων ςου και ασ τουσ γευτείσ με υγεία και 
θκικι ικανοποίθςθ. Καλι χρονιά! 

 

Αν το ΝΕΟ ΕΤΟΣ ιταν λουλοφδι,  
μακάρι το άρωμά του να διαλφςει  
κακετί άςχθμο από τθν ατμόςφαιρα τθσ ηωισ ςου  
και να ςου τθν πλθμμυρίςει  
μόνο μ' αυτό που επικυμείσ και ονειρεφεςαι. Καλι Χρονιά! 

 

Χαροφμενο, δθμιουργικό, γεμάτο όνειρα, μθνφματα, προκλιςεισ  ΝΕΟ ΕΤΟΣ με όμορφεσ και 
ξεχωριςτζσ ςτιγμζσ!  

 

ΝΕΟ ΕΤΟΣ αςτζρια να ςου χαρίςουν τθν λάμψθ τουσ και ΝΕΟ ΕΤΟΣ φλόγεσ να κάψουν ότι 
ςε εμπόδιηε να ορκοποδιςεισ! 
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2 περιςτζρια να’ ρκουνε να φζρουνε ευχζσ 

0 λοι ςασ να γιορτάςετε με γζλια και χαρζσ. 

1  όμορφο ξεκίνθμα να ζχει θ χρονιά 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ  χιλιάδεσ όνειρα να βγουν αλθκινά! 

 
Ο ςάκοσ του Άγιου Βαςίλθ ασ κρφβει για ςζνα ξεχωριςτζσ αναμνιςεισ του χτεσ,  
ευτυχιςμζνα ςιμερα κι ζναν κόςμο που κα ςε οδθγεί ςε υπζροχα αφριο!  
Καλι Χρονιά! 

 

 

 

ΕΩΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ 

 

Αγάπθ μου μακάρι κάκε χρονιά να είμαςτε ακόμθ καλφτερα από τθν προθγοφμενθ! 

 

Αγάπθ μου, εφχομαι ο καινοφριοσ χρόνοσ να μασ βρει του χρόνου ςτο δικό μασ ςπίτι.  

 

Αγαποφλα μου χρόνια πολλά και ευτυχιςμζνοσ ο καινοφριοσ χρόνοσ! Σ’αγαπϊ! 

 

Εφχομαι να είμαςτε και φζτοσ υγιείσ για να μποροφμε να αγαπάμε ο ζνασ τον άλλο και να 
προςπακοφμε μαηί για το καλφτερο! 

 

Αγαποφλα μου, χρόνια πολλά και να κυμάςαι πωσ του χρόνου κα είναι θ χρονιά μασ. 

 

Μωράκι μου εφχομαι ςτθν καινοφρια χρονιά να καταφζρουμε όλα αυτά που δε μπορζςαμε 
τθν προθγοφμενθ κι ακόμα παραπάνω! 

 

 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΥΜΟΝΟΥΣΕΣ 

 

Μακάρι ο Άγιοσ Βαςίλθσ να ςασ φζρει ζνα υγιζςτατο και πανζμορφο μωράκι το νζο ζτοσ! 

 

Σασ εφχομαι ο καινοφργιοσ χρόνοσ να ςασ ταξιδζψει ς’ ζνα κόςμο γεμάτο ευτυχία 
φζρνοντασ ςτθν αγκαλιά ςασ ζνα υγιζςτατο μωράκι. 

 

Καλι χρονιά και Καλι λευτεριά! 
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ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΟΥΣ 

 

Ο νζοσ χρόνοσ να ςου κλείςει ραντεβοφ με τθν Ευτυχία, τθ Νίκθ, τθ Χαρά, τθν Αγάπθ, τθν 
Ελπίδα και τθν Αρετι και να πάρει μαηί του τθ Μοναξιά που ιταν πιςτι ςου ςφντροφοσ ωσ 
τϊρα. 

 

Η μοναξιά είναι κακό πράγμα. Σου εφχομαι ολόψυχα το ΝΕΟ ΕΤΟΣ να ςου χαρίςει το 
ςφντροφο τθσ ηωισ ςου! 

 

 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΥΣ 

 

Καλι χρονιά και καλά να περνάσ εκεί μακριά που είςαι! Μακάρι φζτοσ να γυρίςεισ! 

 

Ελπίηω κι εφχομαι το ΝΕΟ ΕΤΟΣ να καταφζρει αυτό  που δεν κατάφερε το ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 
ΕΤΟΣ: Να ςε φζρει κοντά μου! Καλι Χρονιά! 

 

Εφχομαι ολόψυχα το νζο ζτοσ να ιδωκοφμε επιτζλουσ από κοντά κι όχι από το Skype! 


