
 

 

Τρώγοντας τα µεσάνυχτα 12 ρώγες 
από σταφύλι στην Ισπανία. 
Η πρακτική αυτή συµβολίζει τους 
επόµενους 12 µήνες και κάθε ρώγα την 
τύχη που θα φέρει στο νοικοκυριό το 
επόµενο έτος. 
 

 

«∆είπνο για έναν» στη Γερµανία. 
Είναι κάπως περίεργο αλλά την παραµονή 
κάθε έτους οι Γερµανοί βλέπουν στη µικρή 
οθόνη το βρετανικό σόου «Dinner for 
One» από το 1972! 

 

Παγωµένο µπάνιο στην Ολλανδία. 
Φορώντας κόκκινο σκουφί και γάντια, το 
νέο έτος µπαίνει καλύτερα µε µια 
παγωµένη βουτιά. 



 

Τα πάντα… στρογγυλά στις 
Φιλιππίνες.  
Το στρογγυλό σχήµα είναι γνωστό ότι 
συµβολίσει την ευηµερία και τον πλούτο 
(επειδή τα νοµίσµατα είναι στρογγυλά), 
και έτσι την Παραµονή στις Φιλιππίνες 
φοράνε πουά, βάζουν 12 στρογγυλά 
φρούτα στο τραπέζι και πολλά κέρµατα 
στις τσέπες τους. 

 

Νερο…πόλεµος στην Ταϊλάνδη. 
Γιορτάζοντας τη νέα χρονιά στην 
Ταϊλάνδη σηµαίνει να βραχούν. Το νέο 
έτος απαιτεί «καθαρό» το πνεύµα και το 
σώµα και ο νερο-πόλεµος ονοµάζεται 
Songkran και κρατά τρεις µέρες. 

 

Φεστιβάλ Φωτιάς στη Σκωτία.  
Το περίφηµο Φεστιβάλ Homanay ξεκινά 
31 ∆εκέµβρη όπου χιλιάδες ντόπιοι 
παρελαύνουν στους δρόµους τη νύχτα µε 
µπάλες φωτιάς στα χέρια! Αυτή η 
παράδοση χρονολογείται από την εποχή 
των Βίκινγκς και συµβολίζει την κάθαρση. 



 

Το κάψιµο του σκιάχτρου στον 
Ισηµερινό.  
Αυτή η παράδοση ξεκίνησε πριν από 
αιώνες και έχει ως στόχο να κάψει όλα τα 
άσχηµα πράγµατα που συνέβησαν κατά τη 
διάρκεια του έτους και να κρατήσει 
µακριά την κακή τύχη για την επόµενη 
χρονιά. 

 

Πρωτοχρονιά στο νεκροταφείο στη 
Χιλή.  
Σε µια µικρή πόλη στη Χιλή είναι γνωστή 
ως Talca, οι ντόπιοι γιορτάζουν την 
παραµονή της Πρωτοχρονιάς µαζί µε τους 
νεκρούς αγαπηµένους τους. 

 

«Πετούν» τις παλιές συσκευές στη 
Νότια Αφρική.  
Αυτό το παράξενο έθιµο είναι ιδιαίτερα 
αγαπητό στην πόλη Hillbrow στο 
Γιοχάνεσµπουργκ όπου κάθε νοικοκυριό 
πετά τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές από 
το παράθυρο. Η παράδοση αυτή 
συµβολίζει τον καθαρισµό των σπιτιών 
από παλιά έπιπλα και οικιακές συσκευές. 



 

Φορούν λευκά ρούχα στην Βραζιλία,  
έθιµο που συµβολίζει την ελπίδα τους για 
ειρήνη για τη νέα χρονιά. 

 

Χτυπούν τηγάνια και κατσαρόλες, 
όσο πιο δυνατά µπορούν στη Νέα 
Ζηλανδία. Με το έθιµο αυτό προσπαθούν 
να ξορκίσουν ό,τι κακό έµεινε από τον 
προηγούµενο χρόνο. 

 

Κόβουν τη βασιλόπιτα αµέσως µετά 

την αλλαγή του χρόνου στην Ελλάδα.  

Σε µερικές όµως, περιοχές της Ελλάδας η 

βασιλόπιτα κόβεται στο µεσηµεριανό 

τραπέζι, ανήµερα του Αγίου Βασιλείου την 

1η Ιανουαρίου. 
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