
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ...
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ

Όπως είδαμε στα ήθη και στα έθιμα των γιορτών, το πιο γνωστό
όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες πολλές χώρες είναι το

στόλισμα του δέντρου.

Όμως τα δέντρα που στολίζονται για να ομορφύνουν κάποιους
χώρους, είναι πολύ εντυπωσιακά και ταυτόχρονα πολύ διαφορετικά

από αυτά που φτιάχνουμε εμείς στο σπίτι μας.



Ας δούμε κάποια από 

τα πιο εντυπωσιακά 

δέντρα στον κόσμο…  



Παρίσι, Γαλλία 

Αυτό το ανάποδο χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 25 
μέτρων, βρίσκεται στο γαλλικό κατάστημα Galeries 

Lafayette.



Μελβούρνη, Αυστραλία

Αυτό το 
χριστουγεννιάτικο 

δέντρο 
κατασκευάστηκε 
με περισσότερα 

από μισό 
εκατομμύρια 

τουβλάκια Lego και 
είναι πολύ 

εντυπωσιακό!



Βίλνιους, Λιθουανία

Ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο στη κεντρική 
πλατεία του Βίλνιους.



Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Φαντασμαγορικό 

έλατο 

με αγγέλους



Τεγκουσιγκάλπα, Ονδούρα

Αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι φτιαγμένο από 
περίπου 3.000 άτομα και μπήκε στο βιβλίο ρεκόρ Γκίνες.



Ταϊπέι, Ταϊβάν

Το ύψος αυτού του 
χριστουγεννιάτικου 

δέντρου με φωτάκια 
είναι σχεδόν 36 

μέτρα. 



Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία

Τέσσερα πολύχρωμα έλατα



Δες 
μερικά ακόμη…









Εκτός από όμορφα όμως 
χριστουγεννιάτικα δέντρα, 

υπάρχουν και
κάποια πιο παράξενα.

Δες μερικά. 



Οι κάτοικοι της μικρής 
πόλης Gubbio, στην 

Ιταλία ξεκίνησαν αυτό 
το έθιμο το 1981. 

Θέλησαν, λοιπόν, να 
ανάβουν κάθε 

Χριστούγεννα ένα 
δέντρο πάνω στο 
βουνό. Το δέντρο 

πλέον είναι μισό μίλι 
ψηλό, ενώ το 1991 
μπήκε στο Βιβλίο 

Γκίνες ως το 
μεγαλύτερο 

Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο στον κόσμο.



Το δέντρο αυτό το έφτιαξε ένας Γάλλος ζαχαροπλάστης. Ο εν λόγω 
κύριος δημιούργησε ένα σοκολατένιο δέντρο που ζυγίζει 4 τόνους 

και έχει ύψος 9 μέτρα και 75 εκατοστά.



Ένα περίεργο δέντρο 
που βρίσκεται στην 
Κίνα και  φτιάχτηκε 
από 230 ποδήλατα. 

Το αποτέλεσμα είναι 
διαφορετικό και με 
οικολογικό νόημα.



Στην όμορφη Βενετία υπάρχει ένα δέντρο που είναι φτιαγμένο 
από γυαλί. Για να φτιαχτεί χρησιμοποιήθηκαν 1000 κομμάτια 

γυαλί (Μουράνο) ενώ το ύψος του φτάνει τα 8,5 μέτρα.



Αυτό το 
Χριστουγεννιάτικο 

δέντρο  στήθηκε από 
100.000 άδεια 

μπουκάλια μπύρας. 
Βρίσκεται στην Κίνα και 
μάλιστα στην περιοχή 

της Σανγκάης.



Στη Βραζιλία και το Ρίο Ντε Τζανέιρο, υπάρχει ένα πλωτό 
δέντρο στη λίμνη Lagoa Rodrigo.



Στη Μαδρίτη, της 
Ισπανίας,βρίσκεται 

ένα δέντρο 
ηλεκτρονικό παιχνίδι.



Και  μερικά 

περίεργα ακόμη..













Πώς σου φάνηκαν; Όμορφα...περίεργα;

Ποιο χριστουγεννιάτικο δέντρο
σου αρέσει πιο πολύ;

Mήπως αυτό που έφτιαξες εσύ είναι το καλύτερο από όλα, 
γιατί το έφτιαξες με χαρά και παρέα με τους πιο αγαπημένους 

σου ανθρώπους, 
την οικογένειά σου;


