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Καλό Σαββατοκύριακο!  Buon fine-settimana 

Καλή εβδομάδα!  Buona settimana 

Καλό μήνα!  Buon mese 

Καλό χειμώνα! Buon inverno 

Καλό καλοκαίρι!  Buona estate 

Καλό μεσημέρι!  Buon mezzogiorno (ore 12.00-18.00) 

Καλό απόγευμα!  Buon pomeriggio  

Καλό βράδυ! Buona sera 

Καλή όρεξη!  Buon appetito 

Καλή ξεκούραση!  Buon riposo 

Καλές διακοπές!  Buone vacanze 

Καλά Χριστούγεννα!  Buon Natale 

Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος ! Felice anno nuovo 

Καλό Σαββατοκύριακο!  Buon fine-settimana 

Καλό μάθημα!  Buona lezione 

Καλή νύχτα Buona notte 



• Καλό Σαββατοκύριακο!  
• Καλή εβδομάδα!  
• Καλό μήνα!  
• Καλό καλοκαίρι!  
• Καλό χειμώνα! 
• Καλό μεσημέρι!  
• Καλό απόγευμα!  
• Καλό βράδυ!  
• Καλή όρεξη!  
• Καλή ξεκούραση!  
• Καλό μάθημα!  
• Καλές διακοπές!  
• Καλά Χριστούγεννα!  
• Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος ! 
• Καλή νύχτα 
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Υπόσχομαι – Ti prometto 

• Nelle promesse utilizziamo di solito il futuro 
μέλλοντα (θα έρθω), il verbo  ti prometto 
υπόσχομαι + congiuntivo υποτακτική 
(Υπόσχομαι να έρθω) 
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Δηλώνω – Dichiaro  

• Nelle dichiarazioni di solito utilizziamo il 
presente οριστική (Αγαπώ πολύ τη μουσική) 
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Συμβουλεύω – Consiglio 

Qui spesso ulilizziamo : 

Imperativo προτακτική  

(Πήγαινε στον γιατρό!) 

e congiuntivo υποτακτική  

(να πας στον γιατρό!) 



Παρακαλώ – ζητώ 
Chiedo per favore 
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Παρακαλώ – ζητώ 
Chiedo per favore 

• Nel chiedere per favore utilizziamo 
principalmente l’imperativo προστακτική  o 
l’interrogativo ερωτήσεις . Inoltre seguiamo la 
forma dell’educazione corretta nella 
conversazione : 

• Σε παρακαλώ… 
• Μου κάνετε τη χάρη … 
• Μου δίνετε… 
• Θα ήθελα… 
• Θα μπορούσατε να … 

 





Διατάζω – Απαγορεύω 
Ordino - Vieto 
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Διατάζω – Απαγορεύω 
Ordino - Vieto 

• Qui di solito utilizziamo l’imperativo 
προστακτική (Πήγαινε στο δωμάτιο σου)  

•  o il congiuntivo υποτακτική (Να πας στο 
δωμάτιο σου ) 

 





Esercizio 
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