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Η µακροπρόθεσµη συµβίωση του ελληνικού και του σλαβικού πολιτισµού στον χώρο των 
Βαλκανίων είχε ως αποτέλεσµα να υπάρξουν πολλά ξένα δάνεια τόσο ελληνικά στις σλαβικές 
γλώσσες όσο και σλαβικά στην ελληνική. Σε κάποιες περιπτώσεις η προέλευση της λέξης είναι 
σαφής, σε άλλες µπορεί να προκαλέσει συζητήσεις. Στην γλώσσα της νεοελληνικής µυθολογίας 
υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις δανεισµών τέτοιου είδους.  

Η βασική µέθοδος την οποία χρησιµοποιήσαµε στην µελέτη µας είναι η 
εθνογλωσσολογική ανάλυση της ρωσικής σχολής του Νικήτα Τολστόϊ. Η εθνογλωσσολογία µε 
την έννοια της σχολής αυτής ασχολείται µε τη µελέτη της γλώσσας ως πηγής πληροφοριών του 
λαϊκού πολιτισµού, την απόδοση στα έθιµα και στις δοξασίες της γλωσσικής αντίληψης του 
κόσµου. Ο Νικήτα Τολστόϊ αναλύοντας τον όρο «εθνογλωσσολογία», ερµηνεύει το πρώτο 
συστατικό της λέξης εθνο- αναφέροντας ότι «η εθνογλωσσολογία ασχολείται µε τον λαϊκό 
παραδοσιακό πολιτισµό στην εθνική, περιφερειακή και διαλεκτολογική εµφάνισή του, στη βάση 
των οποίων αναδοµείται η προ-ιστορική του κατάσταση». Όσον αφορά το δεύτερο συστατικό 
του όρου, -γλωσσολογία, εξηγεί ότι (α) η βασική πηγή της µελέτης της είναι η γλώσσα, διότι η 
γλώσσα είναι η πιο συντηρητική πλευρά του πολιτισµού, (β) ο πολιτισµός αντιµετωπίζεται ως 
σηµειολογικό σύστηµα και (γ) ότι η εθνογλωσσολογία χρησιµοποιεί πολλούς γλωσσολογικούς 
όρους και έννοιες (αναδόµηση, σηµασία, γλωσσογεωγραφία, περιφερειολογία κλπ.). 

Ο τοµέας της νεοελληνικής µυθολογίας απο αυτή την άποψη παρουσιάζει ιδιαίτερο 
επιστηµονικό ενδιαφέρον. Στην παρούσα ανακοίνωση θα εξεταστούν οι λέξεις «ο µώρος», «η 
µόρα» και «το σµερδάκι» µαζί µε τα χαρακτηριστικά των µυθολογικών προσώπων που ορίζουν 
αυτές οι έννοιες. 

Οι λέξεις µώρος/µόρος και µόρα/µώρα συναντιούνται στην γλώσσα του ελληνικού λαϊκού 
πολιτισµού σε δύο γραµµατικά γένη - στο αρσενικό και στο θηλυκό - και έχουν πολλές 
διαφορετικές σηµασίες. Γενικώς, η ετυµολογία της λέξης µώρος/µόρος στην ελληνική 
επιστηµονική παράδοση ανάγεται στις ελληνικές και στις ιταλικές πηγές. Έτσι, ο Γ. Αικατερίνης 
αναφέρει ως προέλευσή της το διαλεκτολογικό µόρος µε την σηµασία µαύρος [Αικατερίνης 
1984, 393], ο Ε. Κριαράς - το ιταλικό mora - “γυναίκα αραβικής προέλευσης από την Αφρική ή 
την Ισπανία» [Κριαράς 34-35, 37]. Στις νεοελληνικές διαλέκτους, π.χ. επτανησιακές, µόρος 
σηµαίνει «µαύρος άνθρωπος». Από την άλλη πλευρά, σε αυτή την λέξη µπορεί να δει κανείς ένα 
ίχνος της ρίζας -µωρ- (από το µωρός, µωραίνω), έχοντας υπόψη ότι ένα από τα χαρακτηριστικά 
των µυθολογικών προσώπων είναι η ικανότητά τους να τρελαίνουν τον άνθρωπο, να του 
παίρνουν τον νου, την ψυχική υγεία του ή οι ίδιοι δάιµονες παρουσιάζονται «µωροί» - χαζοί, 
κουτοί. 

Πρώτον, ας σηµειώσουµε τα µυθολογικά πρόσωπα που έχουν την θυληκή υπόσταση και 
τις περισσότερες φορές περιγράφονται ως «ένας εφιάλτης, δαίµονας, που επιτίθεται στον 
άνθρωπο την ώρα που κοιµάται και προσπαθεί να τον πνίξει» [Μπουσµπούκης 1983: 94]. Στην 
ελληνική φρασεολογία βρίσκουµε σταθερές εκφράσεις όπως «τον έπιασε η Μόρα», «τον 
πλάκωσε η Μόρα» µε την σηµασία «πνίγεται, δεν µπορεί να αναπνεύσει» και την κατάρα «κακή 
µόρα να τον βρει!». Κατά την άποψή µας αυτή η λέξη µπορεί να έχει και σλαβική προέλευση, 
επειδή στις λαϊκές παραδόσεις των σλαβικών λαών, ιδιαίτερα των νότιων, υπάρχουν µυθολογικά 
πρόσωπα µε ονόµατα του τύπου змора, мора, мара [SD: v.2, 341-344; v.3, 178-179], τα οποία 
έχουν ως κύρια λειτουργία τους να «πνίγουν και να βασανίζουν την νύχτα τους ανθρώπους που 
κοιµούνται, και να πέφτουν επάνω τους» και έχουν πολλές οµοιότητες µε τα ελληνικά θηλυκά 
πρόσωπα. Έτσι, στο σέρβικο «Μυθολογικό λεξικό» η µόρα περιγράφεται ως µια θηλυκή ύπαρξη 
που µοιάζει µε στρίγγλα. Οι δοξασίες για την Μόρα είναι αρχαίες και έχουν πανσλαβικό 
χαρακτήρα. 

Στην δεύτερη κατηγορία των µυθολογικών προσώπων µε αυτό το όνοµα ανήκουν οι 
παραδόσεις για την Μόρα, την κόρη της Νεράιδας, η οποία, σε αντίθεση µε την µητέρα της, δεν 



είναι καθόλου ωραία και έχει δύο µποστινά δόντια που προεξέχουν. Η Μόρα αυτή, σύµφωνα µε 
τις λαϊκές αντηλήψεις, επίσης επιτίθεται στον άνθρωπο: σε άντρα, σε γυνάικα, ιδιαίτερα στα 
µικρά παιδιά, πνίγει τον άνθρωπο, δεν τον αφήνει να αναπνεύσει και να σηκωθεί, και όταν ο 
άνθρωπος ξυπνάει, λέει «Με πλάκωσε η Μόρα» [Ξηροτύρης 1987: 138]. Ο τόπος της εµφάνισης 
της Μόρας ήταν ένα χωράφι, ένας ερηµικός χώρος, κάτω από τη σκιά ενός δέντρου, και ο 
χρόνος που παρουσιάζεται - το µεσηµέρι το καλοκαίρι και τα µεσάνυχτα τον χειµώνα. Επίσης 
πίστευαν ότι την Μόρα, όπως κάθε νεράιδα, µπορεί να την υποδουλώσει κανείς, κλέβονας το 
φέσι ή το µαντήλι της την ώρα που χορεύει. Ξόρκια για την Μόρα µπορούσαν να είναι διάφορες 
λεκτικές φόρµουλες όπως «Μώρα-Μώρα και µωρή και κακοϊδή, όντας έρθεις να µε δεις µέτρα τ’ 
άστρα τ’ oυρανού και τον άµµο της θάλασσας και τότε έλα σε µένα» [Ξηροτύρης 1987: 138-139], 
στις οποίες πάλι παρατηρούµε το λογοπαίγνιο µόρα-µωρή.  

Η τρίτη κατηγορία των µυθολογικών προσώπων είναι οι δαίµονες που φυλάγουν τους 
θησαυρούς. Έχουν ονόµατα κυρίως Μώρος ή το αντίστοιχο θηλυκό Μώρισσα και περιγράφονται 
ως µαύρα ανθρωπόµορφα πλάσµατα που ζουν στα µέρη όπου υπάρχει κάποιος θησαυρός και 
επιτίθονται στους ανθρώπους που προσπαθούν να τα πάρουν.  

Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν τα µυθολογικά πρόσωπα-φύλακες κτηρίων, πηγαδιών, 
ερηµικών τόπων. Στους Έλληνες της Μικράς Ασίας αναφέρεται ο µεσηµεριάτικος µόρος 
[Αικατερίνης 1984: 394]. Ο Ν. Πολίτης στις «Παραδόσεις» του καταγράφει δύο ενδιαφέροντα 
κείµενα από την Ζάκυνθο, στα οποία ο Μώρος περιγράφεται ως στοιχειό του σπιτιού που µπορεί 
να τιµωρήσει τους ανθρώπους που δεν τον τιµάνε ή δεν τήρησαν κάποια απαγόρευσή του και, 
αντίστροφα, δίνει πλούτο και υγεία, φανερώνει ένα θησαυρό στην οικογένεια που τον εκτίµησε 
ή του πρόσφερε κάποιο κέρασµα [Πολίτης 1904: №419, 420]. Στα επτανησιακά ιδιώµατα 
υπάρχει το ουσιαστικό µώρος µε την σηµασία «µαύρος άνθρωπος» και σε αυτή την περίπτωση η 
λαϊκή ετυµολογία γίνεται πολύ σαφής. 

Πρέπει να σηµειωθεί, ότι ένα µυθολογικό πρόσωπο µε το όνοµα Μόρος ήταν γνωστό 
ακόµα και στην αρχαία ελληνική µυθολογία και αναφέρεται στην «Θεογονία» του Ησιόδου: 
«Νυξ δ’ έτεκε στυγερόν τε Μόρον και Κήρα µέλαιναν1…» («Η Νύχτα γέννησε ακόµη τον 
φρικτό Μόρο και την µαύρη Κήρα»). Δυστυχώς, δεν ξέρουµε πολλά για τα χαρακτηριστικά του 
αρχαίου Μόρου2, αλλά µπορεί να θεωρηθεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην αρχαία ελληνική 
γλώσσα αυτός ο δαίµονας ήταν αρσενικού γένους, και στα νέα ελληνικά µπορούµε να 
συναντήσουµε ονόµατα και του αρσενικού και του θηλυκού γένους. Ίσως στην περίπτωση αυτή 
έχουµε να κάνουµε µε ένα µυθολογικό πρόσωπο, το όνοµα του οποίου ανάγεται στην κοινή 
ινδοευροπαϊκή ρίζα *mer-/*mor- [βλ.Toporov 1990: 48-57], από την οποία προέρχονται και τα 
αντίστοιχα σλαβικά ονόµατα (περιγράφοντας τις λέξεις µε την ρίζα *mer- ο Τοπορόφ σηµειώνει 
«την διάρκεια» αυτού του ρήµατος, δηλαδή ο θάνατος αντιµετωπίζεται ως ένα σταδιακό 
σβήσιµο των σηµαδιών ζωής, εξάντληση, και µιλάει για την ύπαρξη των λεξικών µορφών µε το 
φωνήεν о του τύπου σλαβικών *morъ ‘мор’, λιθουανικού mãras ‘мор’, «πανούκλα», σλ. 
*moriti, λιθ. marinti, maréti, βλ. αρχαίο ινδικό mara- «θάνατος» και άλλα, καθώς και για τις 
προσωποποιηµένες µορφές της κατώτερης µυθολογίας όπως οι σλαβικές Мары, Морены, 
моры...» [Toporov 1990: 51].  

Εποµένως, ξέρουµε, ότι στην αρχαία ελληνική µυθολογία υπήρχε ένα πρόσωπο µε το 
όνοµα Μόρος (= θάνατος), αλλά τώρα, στην δαιµονολογία της νεότερης Ελλάδας, µπορούµε να 
ξεχωρήσουµε ουσιαστικά δύο κατηγορίες παρόµοιων µυθολογικών προσώπων - είναι η µόρα 
και ο µόρος, τα χαρακτηριστικά των οποίων τις περισσότερες φορές διαφέρουν σηµαντικά, αλλά 
καµιά φορά µπορεί να αναµειγνύονται σε συγκεκριµένες τοπικές παραδόσεις. Τα 
χαρακτηριστικά του µυθολογικού προσώπου Μόρα είναι ίδια µε τα χαρακτηρισρικά του 
θυληκού δαίµονα του σλαβικού πολιτισµού мора-мара , συγκεκριµένα η θυληκή υπόσταση και 
η λειτουργία να πνίγει την νύχτα ανθρώπους. Επίσης, τα ονόµατα του τύπου µόρα 
καταγράφονται κυρίως στην Στερεά και την Βόρεια Ελλάδα που συνορεύει µε σλαβικές χώρες, 
                                                
1 Ησίοδος «Θεογονία», στροφή 211. 
2 Στα αρχαία ελληνικά µόρος – µοίρα, πεπρωµένο, θάνατος [Liddell-Scott; Chantraine: 678, ανάγεται στο µείροµαι]. 



και έτσι µπορούµε να υποθέσουµε ότι το αντίστοιχο ελληνικό µυθολογικό πρόσωπο 
διαµορφώθηκε κάτω από την σλαβική επίδραση. 

Η δεύτερη περίπτωση που θα εξετάσουµε είναι η λέξη σµερδάκι που προσδιορίζει έναν 
ποιµενικό δαίµονα που βλάπτει τα πρόβατα. Σύµφωνα µε την παράδοση, το σµερδάκι 
εµφανίζεται σε µορφή τράγου ή πρόβατου και επιτίθεται στο κοπάδι, ενώνεται µε µερικές 
προβατίνες που στη συνέχεια µαυρίζουν, πρίζεται η κοιλιά τους και τα ζώα πεθαίνουν. Εκτός 
από τα κύρια χαρακτηριστικά, σε τοπικές παραδόσεις µπορεί να αναφέρονται και άλλες 
ικανότητές του. Η λέξη σµερδάκι καταγράφεται σε κάποιες συγκεκριµένες περιοχές της 
Ελλάδας, όπως η Ναυπακτία και η Κεντρική Πελοπόννησος. Ο Φ. Μαλιγγούδης αναφέρει αυτό 
το όνοµα ως µία από τις αποδείξεις της παρουσίας των Σλάβων στα ελληνικά εδάφη, και ανάγει 
την ετυµολογία του στο σλαβ. smьrdъ [Malingoudis: 86-91]. Αν εξετάσουµε αυτή την λέξη πιο 
προσεκτικά θα βρούµε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Οι δαίµονες µε το όνοµα του τύπου 
σµερδάκι έχουν κάποια κοινά στοιχεία, όπως η ικανότητα να κλέβουν το γάλα, να έχουν 
σεξουαλικές σχέσεις µε τα πρόβατα, να εµφανίζονται σε µοφή κάποιου άγριου ζώου, 
χαρακτηριστικά που συναντιούνται µε µεγάλη συχνότητα στις παλαιές σλαβικές αντιλήψεις. 

 Υποστηρίζοντας αυτή την ιδέα έχουµε κάνει εθνογλωσσολογική έρευνα προσπαθώντας 
να βρούµε αντοίστοιχες δοξασίες για ποιµενικούς δαίµονες σε άλλες περιοχές του ελληνικού 
κόσµου. Τα αντίστοιχα µυθολογικά πρόσωπα εκτός από σµερδάκι έχουν και άλλα ονόµατα: 
χαµοδράκι [Πολίτης 1904: №581], (στις διαλέκτους: χαµοθράκι, χαµουθράκι [Πολίτης 1904: 
№567]), Τελώνιο [Πολίτης 1904: №579, 584], ζουλάπι [Πολίτης 1904: №578], Κωλοπάνης 
[Αποστολόπουλος: 617], Πάνος, Πάνιος [Πολίτης 1904: №560], στη Μάνη - αγρινικό ή 
αγριµικό (от άγριος – дикий). Οι περισσότερες πηγές που µελετήσαµε αναφέρουν όµως το 
όνοµα σµερδάκι [Πολίτης 1904: №№561, 563, 564, 567, 568, 571, 573, 574, 575, 577, 578] µε 
διαλεκτολογικές παραλλαγές: σµιθράκι [Πολίτης 1904: №580], σµιδράκι [Πολίτης 1904: 
№587]. Αυτή η µορφή, σύµφωνα µε τους κανόνες της νέας ελληνικής γλώσσας, είναι 
υποκοριστική, αλλά είναι η πιο δηµοφιλής. Την πλήρη µορφή σµερδί την συναντήσαµε µόνο µία 
φορά [Αποστολόπουλος: 617]. Ο Ν. Πολίτης ανάγει την ετυµολογία αυτής της λέξης στο 
επίθετο σµερδ(ν)ός. Αν γυρίσουµε όµως στην άποψη του Μαλιγγούδη και κοιτάξουµε την 
γεωγραφία της καταγραφής αυτών των λέξεων, θα δουµε, ότι αυτά τα ονόµατα, πράγµατι, 
υπάρχουν στις περιοχές της Ελλάδας όπου από τον VII αιώνα ζούσαν σλαβικές φυλές που 
αφοµοιώθηκαν µε τους Έλληνες τον µεσαίωνα, δηλαδή η Ναυπακτία, και σε πολύ περισσότερο 
βαθµό η κεντρική Πελοπόννησος (Αρκαδία, Μεσσηµία, Τριφυλία, Τρίπολη, Γορτυνία κ.α.). 
Στην Πελοπόννησο µάλιστα αυτά τα ονόµατα καταγράφονται σε συγκεκριµένη περιοχή µε ένα 
σαφή επίκεντρο - την Μαντεινία Αρκαδίας, στη οποία το σµερδάκι αναφέρεται πολύ συχνά 

Στις περιοχές, όπου δεν χρησιµοποιείται το όνοµα σµερδάκι, το «πορτραίτο» αυτού του 
µυθολογικού προσώπου, τα χαρακτηριστικά του δεν είναι πολύ σαφή, δεν θεωρείται τόσο 
βλαβερό, όσο ο αντίστοιχος πελοποννησιακός δαίµονας και σχεδόν ποτέ δεν αναφέρεται ότι 
µπορεί να έχει σεξουαλικές σχέσεις µε τα πρόβατα και να κλέβει το γάλα τους. 

Εφόσον είναι γνωστό ότι στο µυθολογικό λεξιλόγιο των σηµερινών Νότιων Σλάβων δεν 
υπάρχουν ονοµασίες προσώπων που ανάγονται στη ρίζα smьrdъ, µπορούµε να υποθέσουµε ότι 
εδώ υπάρχουν κάποια ίχνη παλαιών σλαβικών αντιλήψεων ή ακόµα ευρύτερα, υπολείµµατα 
λατρείας ενός ξεχωριστού προσώπου της σλαβικής µυθολογίας που συντηρήθηκαν στις περιοχές 
της Ελλάδας όπου παρουσιάστηκαν σλαβικές φυλές, έστι ώστε τα σλαβικά στοιχεία έγιναν ένα 
από τα χαρακτηριστικά ενός καινούργιου προσώπου της νεοελληνικής µυθολογίας. 

Το θέµα των ελληνοσλαβικών σχέσεων γενικώς και πιο συγκεκριµένα στο µυθολογικό 
λεξιλόγιο παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον για την σύγχρονη γλωσσολογία και µερικές φορές η 
γλώσσα του παραδοσιακού πολιτισµού γίνεται σηµαντική πηγή πληροφοριών για την ιστορία 
αυτών των σχέσεων. 

 Ο ρόλος του ελληνικού υλικού για την συγκριτική µελέτη του λαϊκού πολιτισµού της 
περιοχής των Βαλκανίων είναι πολύ σηµαντικός. Το βασικό ερώτηµα της βαλκανολογίας είναι, 
αν η οµοιογένεια πολιτισµών διάφορων λαών που κατοικούν τα Βαλκάνια είναι αποτέλεσµα του 



µεταγενέστερου «µείγµατός» τους, της αιώνιας αλληλοεπιδράσεως αυτών των πολιτισµών, ή 
είναι καθορισµένη από µια κάποια προ-δοµή που κατά πάσα πιθανότητα ήταν ελληνική ή, 
ακόµα πιο αρχαία - κοινή ινδοευρωπαϊκή. 
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