
Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές

Ευχές - Γάμος
eλληνικά Ιταλικά
Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την
ευτυχία του κόσμου.

Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità.

Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι

Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν
την ημέρα του γάμου σας.

La gioia di questo giorno vi accompagni per tutta la vita.
Con affetto.

Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι

Συγχαρητήρια για το γάμο σας! Ormai la frittata è fatta. Auguroni!
Ανεπίσημη ευχή, χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι που ξέρετε καλά

Τις καλύτερες ευχές για το γάμο σας! Ormai hai detto "sì". Tanti auguri.
Ανεπίσημη ευχή, χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι που ξέρετε καλά

Συγχαρητήρια στον γαμπρό και την νύφη και
ευλογημένος ο γάμος τους.

Congratulazioni agli sposi.

Χρησιμοποιείται όταν δίνετε συγχαρητήρια σε ένα νιόπαντρο ζευγάρι

Ευχές - Αρραβώνας
eλληνικά Ιταλικά
Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας! Tanti auguri

Συγχαρητήρια για ένα αρραβώνα

Σας εύχομαι και τους δυο τις θερμότερες
ευχές για τον αρραβώνα σας και το μέλλον
σας.

Auguri ai novelli fidanzati!

Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας.
Εύχομαι να είσαστε πολύ ευτυχισμένοι μαζί.

I nostri migliori auguri in questa nuova fase della vostra
vita.

Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι

Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας. Σας
εύχομαι τα καλύτερα.

Tanti tanti auguri per una vita felice insieme.

Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Συγχαρητήρια για τον αρραβώνα σας! Έχετε
ήδη αποφασίσει την ημέρα του γάμου σας;

A quando le nozze?? Tanti auguri!

Συγχαρητήρια για ένα νεοαρραβωνιασμένο ζευγάρι, που ξέρετε καλά, και ερώτηση για το πότε θα γίνει
ο γάμος

Ευχές - Γενέθλια και Eπέτειοι
eλληνικά Ιταλικά
Χρόνια πολλά! Tanti auguri

Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Χαρούμενα γενέθλια! Buon Compleanno!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

να τα εκατοστήσεις και ότι επιθυμείς! Cento di questi giorni!
Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Σου εύχομαι ότι καλύτερο αυτή την μέρα των
γενεθλίων σου.

Auguroni

Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Σου εύχομαι όλες οι επιθυμίες σου να γίνουν
πραγματικότητα. Χρόνια πολλά!

Possano tutti i tuoi desideri avverarsi in questo giorno.
Auguri!

Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Σου εύχομαι κάθε ευτυχία και χρόνια πολλά.
Απόλαυσε την μέρα των γενεθλίων σου!

Ti auguro un felice compleanno!

Γενικές ευχές γενεθλίων που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες γενεθλίων

Χαρούμενη Επέτειο! Felice anniversario!
Γενικές ευχές επετείου που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες επετείου

Χαρούμενη... Επέτειος! Buon anniversario di...
Συγχαρητήρια για μια ξεχωριστή επέτειο (π.χ. ασημένια ή χρυσή επέτειος γάμου)

...χρόνια έχουν περάσει και ακόμα είσαστε
μαζί όσο ποτέ. Να έχετε μια ευτυχισμένη
επέτειο!

Dopo ...anni siete ancora inseparabili. I nostri migliori
auguri!

Έμφαση στη διάρκεια του γάμου και έκφραση συγχαρητηρίων για την επέτειο
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Συγχαρητήρια για την πορσελάνινη επέτειο
γάμου σας!

Tanti auguri per le vostre Nozze di Cristallo

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό είκοσι χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την ασημένεια επέτειο
γάμου σας!

Tanti auguri per le vostre Nozze d'Argento

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό εικοσιπέντε χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την ρουμπινένια επέτειο
γάμου σας!

Tanti auguri per le vostre Nozze di Smeraldo

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό σαράντα χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την μαργαριταρένια
επέτειο γάμου σας!

Tanti auguri per le vostre Nozze di Perle

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό τριάντα χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την κοραλλένια επέτειο
γάμου σας!

Tanti auguri per le vostre Nozze di Zaffiro

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό τριανταπέντε χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για την χρυσή επέτειο γάμου
σας!

Tanti auguri per le vostre Nozze d'Oro

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό πενήντα χρονών γάμου

Συγχαρητήρια για τη διαμάντινη επέτειο
γάμου σας!

Tanti auguri per le vostre Nozze di Diamante

Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό εξήντα χρονών γάμου

Ευχές - Ανάρρωση
eλληνικά Ιταλικά
Περαστικά! Buona Guarigione

Ευχές ανάρρωσης που συνήθως βρίσκουμε σε κάρτες ευχών

Ελπίζω να έχεις μια γρήγορη και ταχεία
ανάρρωση.

Rimettiti presto

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Ελπίζουμε να είσαι στα πόδια σου πολύ
σύντομα.

Ti auguriamo tutti una pronta guarigione!

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση απευθυνόμενη σε πολλά άτομα

Οι σκέψεις μου είναι μαζί σου. Ελπίζω να
γίνεις καλύτερα σύντομα.

Rimettiti al più presto.

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση

Όλοι εμείς από..., σου ευχόμαστε καλή
ανάρρωση.

Da parte di tutti noi, i migliori auguri di pronta
guarigione.

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση από πολλά άτομα από συγκεκριμένο γραφείο ή χώρο εργασίας

Γίνε καλά σύντομα. Όλοι εδώ σε έχουμε στις
σκέψεις μας.

Rimettiti presto. Tanti auguri da parte di tutti noi.

Κοινή ευχή για καλή ανάρρωση από πολλά άτομα από συγκεκριμένο γραφείο ή χώρο εργασίας

Ευχές - Γενικά Συγχαρητήρια
eλληνικά Ιταλικά
Συγχαρητήρια για... Congratulazioni per...

Κοινή έκφραση συγχαρητηρίων

Σου εύχομαι καλή τύχη και κάθε επιτυχία σε... Ti auguro il meglio per il tuo futuro
Έκφραση ευχών για μελλοντικές επιτυχίες

Σου εύχομαι κάθε επιτυχία με... Ti auguro un gran successo in...
Έκφραση ευχών για μελλοντικές επιτυχίες

Θα θέλαμε να σου στείλουμε τα
συγχαρητήρια μας για...

Ti inviamo le nostre più sentite congratulazioni per...

Έκφραση συγχαρητηρίων για κάτι συγκεκριμένο

Καλή δουλειά με... Complimenti!
Έκφραση συγχαρητηρίων για κάτι συγκεκριμένο, λιγότερο συγχαρητήριο

Συγχαρητήρια που πέρασες την εξέταση
οδήγησης σου!

Complimenti per aver superato il test di guida!

Έκφραση συγχαρητηρίων σχετικά με απόκτηση άδειας οδήγησης
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Μπράβο. Ξέραμε ότι μπορούσες να το κάνεις. Complimenti. Sapevamo che ce l'avresti fatta!

Έκφραση συγχαρητηρίων, συνήθως για στενούς φίλους ή μέλη της οικογένειας

Συγχαρητήρια! Bravo!
Χρησιμοποιείται για να συγχαρούμε κάποιον που ξέρουμε πολύ καλά

Ευχές - Ακαδημαϊκά Επιτεύγματα
eλληνικά Ιταλικά
Συγχαρητήρια για την αποφοίτηση σου! Complimenti dottore!

Συγχαρητήρια για κάποιον που έχει αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο

Συγχαρητήρια που πέρασες τις εξετάσεις
σου!

Congratulazioni per il risultato!

Συγχαρητήρια που πέρασες τις σχολικές εξετάσεις

Είσαι μεγάλος ρε! Συγχαρητήρια για τον
βαθμό σου!

Secchione! Ottimo lavoro!

Πολύ ανεπίσημη φράση που χρησιμοποιείται όταν κάποιος αριστεύσει μια εξέταση

Συγχαρητήρια για το μεταπτυχιακό σου.
Τώρα βρες μια καλή δουλειά!

Complimenti dottore e buona fortuna nel mondo del
lavoro

Έκφραση συγχαρητηρίων για κάποιον που έχει τελειώσει το μεταπτυχιακό του και ευχές για καλή τύχη
στο μέλλον

Συγχαρητήρια για τα αποτελέσματα σου στις
εξετάσεις και κάθε επιτυχία στο μέλλον.

Complimenti e tanti auguri per il futuro

Έκφραση Συγχαρητηρίων για κάποιον που έχει περάσει τις εξετάσεις λυκείου, αλλά είναι άγνωστο αν
θα πάνε στο πανεπιστήμιο ή θα βρουν δουλειά

Έκφραση συγχαρητηρίων για τα
αποτελέσματα εξετάσεων σου. Με ευχές για
κάθε επιτυχία στην μέλλουσα καριέρα σου.

Complimenti per il risultato raggiunto e tanti auguri per
la tua carriera futura

Έκφραση συγχαρητηρίων για κάποιον που πέρασε τις εξετάσεις λυκείου, που ξέρετε ότι ψάχνει να βρει
δουλειά

Συγχαρητήρια για την θέση σου στο
πανεπιστήμιο. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία!

Complimenti, ti auguro il meglio in questa nuova
esperienza!

Έκφραση συγχαρητηρίων σε κάποιον που έχει βρει θέση σε πανεπιστήμιο

Ευχές - Συλλυπητήρια
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές

eλληνικά
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές

Ιταλικά
Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τα νέα του
ξαφνικού θανάτου του/της... και θα θέλαμε να
εκφράσουμε τα συλλυπητήρια μας.

La perdita da voi subita è per noi motivo di dolore e di
sincera commozione. Con affetto.

Έκφραση συλλυπητηρίων για το θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε. Ο
θάνατος μπορεί να ήταν αναμενόμενος ή όχι

Είναι με βαθιά θλίψη που μάθαμε για την
απώλειά σου.

Ci stringiamo a voi in questa terribile disgrazia che vi ha
colpito.

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε

Σου προσφέρουμε τα βαθύτατα μας
συλλυπητήριά αυτή τη σκοτεινή μέρα.

La tragedia che ha colpito la vostra famiglia è per noi
motivo di dolore. Vogliate gradire le nostre più sentite
condoglianze.

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε

Είμαστε ενοχλημένοι και θλιμμένοι από το
θάνατο του/της κόρης / γιου / συζύγου σου,... .

Ci uniamo al vostro dolore per la prematura perdita del
caro/della cara...

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο της κόρης / γιου / συζύγου του ατόμου που παρηγορούμε
(περιλαμβάνει το όνομα του νεκρού)

Παρακαλώ δεχθείτε τα πιο βαθιά και ειλικρινή
συλλυπητήρια μας αυτό το δύσκολο χρόνο.

L'espressione del nostro cordoglio vi giunga in una così
triste circostanza.

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε

Οι σκέψεις μας είναι μαζί σου και με την
οικογένειά σου, αυτή τη δύσκολη στιγμή.

In una simile circostanza dove le parole sono inutili, ci
uniamo con tanto affetto al vostro dolore.

Έκφραση συλλυπητηρίων για τον θάνατο ενός προσώπου στενού στο άτομο που παρηγορούμε

Ευχές - επαγγελματικά επιτεύγματα
eλληνικά Ιταλικά
Σου ευχόμαστε τα καλύτερα με τη νέα θέση
εργασίας σου σε...

Tanti tanti auguri per questo nuovo lavoro

Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας

Όλοι εμείς από..., σου ευχόμαστε καλή τύχη
με τη νέα σου εργασία.

Da parte di tutti noi, buona fortuna per il nuovo lavoro!

Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη νέα σου
θέση ως...

In bocca al lupo per il nuovo lavoro!

Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους

Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία με αυτό το νέο
κεφάλαιο στην καριέρα σου.

I nostri migliori auguri per il tuo nuovo lavoro.

Ευχή για επιτυχία με μια νέα θέση εργασίας από παλιούς συναδέλφους

Συγχαρητήρια για τη νέα σου θέση! Complimenti per il nuovo lavoro!
Έκφραση συγχαρητηρίων για εύρεση καινούργιας, συνήθως επικερδούς εργασίας

Καλή τύχη με την πρώτη σου μέρα εργασίας
σε...

In bocca al lupo per il tuo primo giorno di lavoro

Ευχή για μια καλή πρώτη μέρα σε μια νέα δουλειά

Ευχές - Γέννηση
eλληνικά Ιταλικά
Με χαρά ακούσαμε τα νέα της γέννησης τους
μωρού σας. Συγχαρητήρια.

Le più vive e cordiali felicitazioni per il lieto evento!

Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους

Συγχαρητήρια για την άφιξη του νέου μωρού! Auguroni al nuovo nato/al nuovo arrivato!
Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους

Για τη νέα μητέρα. Συγχαρητήρια για το μωρό
σου.

Tanti auguri alla nuova mamma.

Έκφραση συγχαρητηρίων σε γυναίκα για την γέννηση του παιδιού της

Συγχαρητήρια για την άφιξη του νέου
όμορφου μωρού σας!

Cordiali felicitazioni per la nascita della vostra splendida
creatura.

Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους

Στους πολύ περήφανους γονείς του/της... .
Συγχαρητήρια για τη νέα σας άφιξη. Είναι
σίγουρο ότι θα είσαστε καταπληκτικοί γονείς.

A voi e al vostro piccolo bimbo, gli auguri più veri, di
fortuna, buona salute e felicità.

Έκφραση συγχαρητηρίων σε ζευγάρι για την γέννηση του παιδιού τους

Ευχές - Ευχαριστίες
eλληνικά Ιταλικά
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Ευχαριστώ πολύ για... Grazie tante per...

Γενικές Ευχαριστίες

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους μου
και της/του συζύγου μου...

Vorrei ringraziarti a nome mio e di...

Μεταβίβαση ευχαριστιών από εσάς ή τρίτο πρόσωπο

Πραγματικά δεν ξέρω πως να σε/σας
ευχαριστήσω για...

Non so davvero come ringraziarti per aver...

Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη

Ως μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης μας... Un piccolo pensierino per ringraziarti...
Παρουσίαση δώρου, ως έκφραση ευγνωμοσύνης

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ειλικρινείς μας
ευχαριστίες για...

Grazie per aver...

Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη

Είμαστε ευγνώμονες σε σας για... Ti siamo riconoscenti per aver...
Έκφραση ευγνωμοσύνης για μια συγκεκριμένη χάρη

Μην το αναφέρετε καν. Αντιθέτως, πρέπει να
ευχαριστήσουμε εσάς!

Di niente. Anzi siamo noi ad essertene grati!

Απάντηση στις ευχαριστίες ενός ατόμου, το οποίο επίσης σας ωφέλησε

Ευχές - Γιορτινές ευχές
eλληνικά Ιταλικά
Γιορτινές ευχές από... Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο
Έτος!

Tanti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Καλό Πάσχα! Buona Pasqua!
Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες την Κυριακή του Πάσχα
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Προσωπική Αλληλογραφία
Ευχές
Καλή ημέρα των ευχαριστιών! Buon Giorno del Ringraziamento

Χρησιμοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εορτασμό της ημέρας των ευχαριστιών

Καλή Χρονιά! Buon Anno!
χρησιμοποιείται για την Πρωτοχρονιά

Καλές γιορτές! Buone Vacanze!
Χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ και τον Καναδά κατά την διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων

Ευτυχισμένο Χανουκά! Felice Hanukkah
Χρησιμοποιείται για τον εορτασμό του Χανουκά

Καλό Ντιβάλι! Είθε αυτό το Ντιβάλι να είναι
πολύ φωτεινό.

Felice Diwali

Συνιστάται για τον εορτασμό του Ντιβάλι

Καλά Χριστούγεννα! Buon Natale!
Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων

Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο
καινούργιος χρόνος!

Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Χρησιμοποιείται σε χριστιανικές χώρες για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς
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