
The goldfish-Το χρυσόψαρο (Σουδάν) 

Η ζπγθεθξηκέλε θαηαγξαθή ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο CULTURE LUGGAGE 

αλήθεη ζηελ γεληθή θαηεγνξία πνπ αθνξά Ιζηνξίεο κε δώα θαη αλζξώπνπο καδί. 

Σππνινγηθά ε παξνύζα αλήθεη ζηελ ηαμηλνκηθή νκάδα ησλ «Μαγηθώλ παξακπζηώλ» 

(ATU 300-749), εληνπίδεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία «Τπεξθπζηθνί βνεζνί» (ATU 500-

559) θαη ηαπηνπνηείηαη κε ηνλ δηεζλή παξακπζνινγηθό ηύπν ATU 555 («Ο ςαξάο θαη 

ε γπλαίθα ηνπ») αιιά κόλν ζην πξώην ηνπ κέξνο, πνπ αθνξά ηελ αληαπόδνζε ηνπ 

ρξπζνύ ςαξηνύ ην νπνίν απνδεηθλύεηαη καγηθό. Απνπζηάδεη ην β’ κέξνο ηεο ππόζεζεο 

πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηάπξαμε ηεο ύβξεο κέζσ ηεο ζπλερνύο δηνγθνύκελεο πιενλε-

μίαο πνπ επηδεηθλύεη πην ζπρλά ε γπλαίθα θαη ζπαληόηεξα ν άληξαο ηεο ςαξάο, κε 

απνηέιεζκα ηελ ηηκσξεηηθή επάλνδν ζηε θηώρεηα θαη ζπαληόηεξα ηνλ ζάλαην. 

Δδώ ε δηδαθηηθή δηάζεζε είλαη νινθάλεξε αθνύ ε πξνζθνξά πνιύηηκσλ αγαζώλ από 

έλα καγηθό ςάξη ζε κηα θησρή νηθνγέλεηα νδεγεί πηα ηνπο πξώελ ζηεξεκέλνπο λα 

κνηξάδνπλ απιόρεξα βνήζεηα ζηνλ πεξίγπξό ηνπο, ζηνηρείν πνπ επηβεβαηώλεηαη από 

ηε κηθξήο έθηαζεο αθήγεζε, Σν παξόλ παξακύζη παξνπζηάδεη αθόκε ηνλ θαηεμνρήλ 

ραξαθηήξα ησλ καγηθώλ παξακπζηώλ, ην αίζην ηέινο, θάηη πνπ γεληθά δελ ζπλαληάηαη 

ζηε ζρεηηθή ζεκαηηθή αθήγεζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη ην ηηκσξεηηθό ηέινο ησλ ε-

κπιεθόκελσλ. ηνλ ειιελόθσλν ρώξν ζπλαληώληαη 24 παξαιιαγέο πνπ ζπκπεξηιακ-

βάλνπλ θαη ην β’ κέξνο ηεο πιενλεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ επηζείεη ηελ ηηκσξία ηνπ 

πξσηαγσληζηηθνύ δεπγαξηνύ κε ηελ πιήξε απώιεηα ησλ πξόηεξα ρνξεγνύκελσλ 

δώξσλ. 

Ωο ηζηνξία εληνπίδεηαη αθόκα ζηηο πξνθνξηθέο παξαδόζεηο από ηηο Βαιηηθέο ρώξεο 

(Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία), ζηε Λαπσλία, ζηε θαλδηλαβία (Ννξβεγία, Φηλιαλ-

δία, νπεδία, Ιζιαλδία), ζηνλ αγγιόθσλν ρώξν (Αγγιία, Ιξιαλδία), ζηε Βαιθαληθή 

Υεξζόλεζν (εξβία, ινβελία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία), ζηε Βνξεηνδπηηθή Δπξώπε 

(Γεξκαλία, Οιιαλδία, Βέιγην, Απζηξία, Γαιιία), ηελ Ιηαιία, ηε αξδελία, ηελ 

Ιβεξηθή Υεξζόλεζν (Πνξηνγαιία, Ιζπαλία, Καηαινλία), ηελ αλαηνιηθή Δπξώπε 

(Οπγγαξία, Σζερία, ινβαθία, Πνισλία, Ρσζία, Οπθξαλία, Λεπθνξσζία),  ηελ Σνπξ-

θία, ηελ εβξατθή πξνθνξηθή παξάδνζε, ηνπο ηζηγγάλνπο, ηελ Οζζεηία, ηνλ Λίβαλν, 

ην Ιξάθ, ην Κνπβέηη, ηελ Ιλδία, ηελ Κίλα, ηελ Κνξέα, ηελ Ιλδνλεζία, ηελ Ιαπσλία, ηνλ 

Καλαδά,  ηε Λαηηληθή Ακεξηθή (Κνύβα, Πνπέξην Ρίθν, Βξαδηιία, Βνιηβία) Γπηηθέο 

Ιλδίεο, ηελ Αίγππην, ηε Ληβύε, ηελ Σπλεζία θαη ηε Νακίκπηα.  

 

 

 

 


