
Τα 10 πιο πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα δέντρα στον κόσμο! 

 Μπορεί τα Χριστούγεννα να ήρθαν ξανά, όμως έχετε ποτέ σκεφτεί να 

πρωτοτυπήσετε με το χριστουγεννιάτικο δέντρο σας;  

Αυτά είναι τα 10 πιο πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα δέντρα σε κάθε γωνιά του 

κόσμου. Θαυμάστε τα μήπως πάρετε καμιά ιδέα! 

1.Στην Κίνα θα συναντήσετε ένα εντυπωσιακό δέντρο φτιαγμένο από 230 

ποδήλατα, με οικολογικό νόημα.  

 

Χριστούγεννα σε πολλούς τροχούς! 

2.Η  Μαδρίτη της Ισπανίας, στολισμένη με δέντρο βγαλμένο από τον κόσμο των 

παιχνιδιών, που εντυπωσιάζει μικρούς και μεγάλους. 

 

Κανείς δε μπορεί να αντισταθεί στον Pacman! 

 

 

 



3. Αν είστε φαν της μπύρας, τότε θα λατρέψετε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που 

στήθηκε από 100.000 άδεια μπουκάλια μπύρας. Και αν νομίζετε πως αυτό το 

δέντρο βρίσκεται στη Γερμανία, τότε θα σας σοκάρουμε λέγοντας πως βρίσκεται 

στην Κίνα και μάλιστα στην περιοχή της Σαγκάης. 

 

Μεθάς και μόνο με την εικόνα! 

4.Ένας σοκολατένιος παράδεισος κοσμεί τη Γαλλία. Δείτε και μόνοι σας… 

 

Μια συνταγή για τα πιο γλυκά Χριστούγεννα. Δεν συνιστάται σε ανθρώπους που 

λατρεύουν τη σοκολάτα. 

5. Αν επισκεφτείτε τη Βραζιλία και το Ρίο Ντε Τζανέιρο, θα δείτε ένα πλωτό 

δέντρο στη λίμνη Lagoa Rodrigo. 

 



6. Και ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο φτιαγμένο από Lego!  Στο σταθμό St 

Pancras στο Λονδίνου, με ύψος 12,2 μέτρα. 

 

Ένα δέντρο που δεν το στολίζεις, αλλά το χτίζεις! 

7. Στην Ιταλία υπάρχει δέντρο που είναι μισό μίλι ψηλό και έχει πάνω από 800 

λαμπάκια, ενώ το 1991 μπήκε στο Βιβλίο Γκίνες ως το μεγαλύτερο 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο! 

 

Το ξεστόλισμα αυτού του δέντρου πρέπει να τους φαίνεται βουνό. 

8. Αν σας λέγαμε πως υπάρχει Χριστουγεννιάτικο δέντρο φτιαγμένο από χιλιάδες 

κρύσταλλα Swarovski, πού θα περιμένατε να βρίσκεται; Η απάντηση είναι μία: 

Φυσικά στο Παρίσι… 

 



9.Σειρά έχει και η Ελλάδα, η οποία δεν θα ξεχρεώσει ούτε με πέντε δέντρα 

Swarovski,   με ένα ιδιαίτερο δέντρο φτιαγμένο από μέταλλο και εκατοντάδες 

φώτα.  

 

10.Και τέλος αφήσαμε το γνωστό σε όλους χριστουγεννιάτικο δέντρο που 

δεσπόζει στο εμπορικό κέντρο Rockefeller, σύμβολο της Ν. Υόρκης, με 

περισσότερα από 30.000 λαμπάκια και άστρο από Swarovski.  

     

Άλλωστε όλοι κλάψαμε όταν ο Κέβιν ξαναβρέθηκε με τη μαμά του κάτω από το 

«ταπεινό» αυτό δέντρο.  

                   

  Καλά Χριστούγεννα!!!!!!!!!!!!!!!!!        

                                                           Αθηνά Αποστολίδου &  Ελένη Γκόγκου, Β1           


