
Καλωσ ιρκατε ςτον 3ο ετιςιο 
Διαγωνιςμό ςτολιςμοφ 

μπάλασ!!!

Το κζμα του φετινοφ διαγωνιςμοφ είναι «Κουκουνάρι». 

Ψθφίηετε ςε μορφι Eurovision, δλδ

ψθφίηετε 4 μπάλεσ με 5, 3, 2, 1 πόντουσ κατά τθ ςειρά αρεςκείασ ςασ

Οι μπάλεσ παρουςιάηονται με τθ ςειρά που εμφανίςτθκαν ςτον επίςθμο 
διαγωνιςμό για ακριβζςτερθ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων.



Μπάλα κολλθμζνθ ςε ξφλινο παιχνίδι με 
μορφι ταράνδου… τραβϊντασ το κορδόνι  ο 
τάρανδοσ πανθγυρίηει…

Η διαδραςτική αρπα-κωλιά



Ο Άγιοσ Βαςίλθσ ςτθν Καραϊβικι δεν κρφβει 
τα δϊρα ςτα ψθλά βουνά αλλά ςτισ 
βραχονθςίδεσ.. Σκαμμζνο κουκουνάρι πάνω 
ςε μπάλα από φελιηόλ βαμμζνθ μπλε. Στθ 
βάςθ του δζντρου τα δϊρα και ςτθν κορυφι 
κολλθμζνθ επιγραφι “Merry Christmas”…

Χριστούγεννα στην Καραϊβική



H “less is more” κουκουνάρα

Τρυπθμζνθ με ειδικά εργαλεία και 
πάνω τθσ βιδωμζνο ζνα χοντρό 
καρφί. Βουτθγμζνθ ςε άςπρθ 
λάκα…



Η διαφημιςτική κουκουνάρα τησ Aegean 
Airlines…
«Με αυτζσ τισ τιμζσ;;;; ποιοσ τουσ χ**ει τουσ 
ταράνδουσ!!»

Το κουκουνάρι είναι βαμμζνο άςπρο με ςπρζχ, ο ζλικασ και τα φτερά του αεροπλάνου είναι 
καταςκευζσ από τςόχα. Λεπτομζρεια πλαϊνοφ, ρόδεσ από τςόχα. Τα γυαλιά του Άθ Βαςίλθ είναι 
πρόςκετα και το καςκόλ που ανεμίηει είναι μάλλινο πλεγμζνο ςτο χζρι… ανάμεςα ςτα φφλλα ζχει 
άςπρο υλικό ίδιο με τα γυαλιά και καταλιγει ςε τιμόνι… πωσ λζγεται αυτό το υλικό;



Η κουκουνάρα βαςίλιςςα των ξωτικών

Κουκουνάρα με φουξ κορϊνα και ροη 
ποφπουλα..τα φφλλα ζχουν αςθμί τελείωμα… 
αςορτί με το αςθμί δζςιμο..



Το δζντρο υπερπαραγωγή

Χριςτουγεννιάτικο δζντρο καλυμμζνο με πράςινο 
γλάςο και πράςινόςκονθ. Χειροποίθτα ςτολίδια και 
δϊρα από ηαχαρόπαςτα και χρυςόςκονθ. Στθρίηεται 
ςε χιονιςμζνθ βάςθ από γλάςο και τεχνθτό χιόνι. 
Λεπτομζρεια:  δεν κρεμιζται αλλά καρφιτςϊνεται ςτο 
δζντρο με ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ μανταλάκι..



Η κοφνια 

Καλά ηυγιςμζνθ καταςκευι με χρυςι πινελιά ςτθ 
βάςθ τθσ κοφνιασ, μπαςτουνάκι, δωράκι και αγιο 
βαςιλάκι. Το κουκουνάρι -που πάλι καλά κυμικθκε 
να βάλει- ζχει χρυςά τελειϊματα ςτα φφλλα… 



Ο χιονάνθρωποσ ςκιερ

Το κουκουνάρι βαμμζνο άςπρο με ςπρζχ. 
Πζδιλα του ςκι από ξυλάκια οδοντιάτρου 
(?), μάτια, μπατόν με φουντάκια, καςκόλ 
από καρϊ κορδζλα. Χζρια και κρζμαςμα 
από αυτό το υλικό που κανείσ δεν ξζρει 
πωσ λζγεται τελικά..



Η χρυςή κουκουνάρα

Κολλθμζνα ςε όλο το κουκουνάρι χρυςά 
γυαλιςτερά κυκλάκια και αςτεράκια, 
αςορτί κρζμαςμα ςτο δζντρο…



Ο αςώματοσ χιονάνθρωποσ

Κουκουνάρι με αςθμόςκονθ και ςτθν 
κορυφι κεφάλι χιονανκρϊπου…



Το ζλατο παραλλαγή

Ζλατο επενδυμζνο με τςόχα 

αρχιτεκτονικισ μακζτασ ακριβϊσ ιδίου χρϊματοσ με το 
δζντρο, χρυςζσ και κόκκινεσ μπάλεσ και χρυςι κορδζλα… 
δεν υπάρχει πρζπουςα φωτογραφία γιατί από τθν ϊρα 
που κρεμάςτθκε ςτο δζντρο καμουφλαρίςτθκε και ιταν 
αδφνατο να βρεκεί ακόμα και από τουσ ειδικοφσ.... Εξοφ 
και θ paparazzi  φωτογραφία…



Άη Βαςίλησ που δεν πήρε χαμπάρι τισ 
προςφορζσ τησ Aegean.. (βλζπε διαφάνεια 4)

Σκαλιςμζνο κουκουνάρι ςε ςχιμα 
ςτριφογυριςτισ ςκάλασ. Το βουνό χιονιςμζνο 
με γλάςο. Ο Άθ Βαςίλθσ ανεβαίνει  ςτο  βουνό 
να πάρει το ζλκθκρο με τα δϊρα για να φφγει 
για τθ μαγικι του αποςτολι… 



Το ζλατο χαϊμαλί

Ζλατο βαμμζνο με ςπρζχ, βάςθ από 
ρεςϊ, χρυςι κορδζλα, μπάλεσ και 
αςτζρι από χάντρεσ. 



Η ςκάλα για τον Άδη

Περίτεχνα ςκαλιςμζνο κουκουνάρι ςε 
ςχιμα ςτριφογυριςτισ ςκάλασ, ςε χρϊμα 
μαφρο με κόκκινα ςκαλιά. Στα ςκαλιά 
γράφει «11111011100» ςτο δυαδικό 
ςφςτθμα που ςθμαίνει «2012» … 



Έλατο - τι άλλο;- γφφτικο 
ςκεπάρνι 

Ζλατο ςτολιςμζνο 

με το μυςτθριϊδεσ χωρίσ όνομα υλικό ςε 
διάφορα χρϊματα, με χρυςό αςτζρι και μπάλεσ 
και μικροφσ κόκκινουσ καρποφσ δζντρων…



Το διονυςιακό

Μπορντϊ και χρυςά τςόχινα φφλλα 
κολλθμζνα ανάμεςα ςτα φφλλα του 
κουκουναριοφ..χρυςόςκονθ ςτο πάνω μζροσ 
και χρυςό ςταφφλι ςτο τελείωμα…



Το ζλατο γαλλικό μανικιοφρ

Το κουκουνάρι βαμμζνο 

Πράςινο, με άςπρα τελειϊματα ςτο κάκε 
φφλλο, κόκκινεσ μικρζσ και μεγάλεσ μπάλεσ, 
χρυςό παρολίγον εβραϊκό αςτζρι, κόκκινθ 
κορδζλα με μικρό ςκουφάκι Άγιου Βαςίλθ…



The End…

Ευχαριςτοφμε για τθ ςυμμετοχι ςασ…


