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Ετυμολογία του ιατρικού όρου 
«χολέρα»

 [«Έτρεξεν ο Πείροος, που τον είχε κτυπήσει και στον 

ομφαλό τον ελόγχισε και χάμου τα έντερά του χύθηκαν, 

κι έχασ’ ευθύς το φως του» (μετάφραση Ιακώβου Πολυλά) 

ή «Ορμάει ξανά ο Πείρος και του δίνει μια κονταριά στον 

αφαλό σιμά, που τ’ άντερά του χύθηκαν όλα κατά γης και 

σβήστηκε το φως του» (μετάφραση Αλεξάνδρου Πάλλη)]. 

Ο Βυζαντινός ιατρός Αλέξανδρος ο Τραλλιανός (Alexander 

Trallianus, 525–605 μ.Χ.) αναφέρει τα ακόλουθα: 

7 Αυτό υποστηρίζει και 

ο μοναχός Μελέτιος (9ος αιώνας μ.Χ.), ο επονομαζόμενος 

ιατροσοφιστής, στο έργο του 

, το οποίο αποτελεί την πρώτη ιατρική ανα-

τομική πραγματεία.8 Αναφέρει δε χαρακτηριστικά ότι τα 

έντερα ονομάζονται χολάδες 

.8 Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι αν η 

λέξη «χολέρα» σήμαινε τη «ροή χολής», ως προερχόμενη 

από τις λέξεις «χολή» και , θα έπρεπε να ονομάζεται 

«χολόρροια», κατ’ αναλογία προς τις λέξεις «βλεννόρροια» 

(βλέννα+ ), «γονόρροια» (γόνος+ ), «λευκόρροια» 

(λευκός+ ), «ωτόρροια» (ους+ ) κ.λπ.4

Έχει διατυπωθεί επίσης η άποψη ότι η λέξη «χολέρα» 

μπορεί να προέρχεται από τη λέξη «χολέτρα» (= αυλάκι) 

ή τη μεταγενέστερη «χολέδρα» (=  ή ), 

με βάση την παρατήρηση ότι κατά τη διάρκεια της νόσου 

(χολέρας) υγρά του σώματος εξέρχονται ορμητικά με 

τη μορφή εμέτων και διαρροϊκών κενώσεων, όπως το 

βρόχινο νερό αποχετεύεται διά των υδρορρόων (δηλαδή 

των σωλήνων/αγωγών) από τη στέγη ενός κτηρίου στο 

έδαφος.3–6,9

Ο ιατρικός όρος «χολέρα» χρησιμοποιείται για πρώτη 

φορά στην Ιπποκρατική Συλλογή για την περιγραφή μιας 

σποραδικής οξείας νόσου του πεπτικού συστήματος, η 

οποία οφείλεται σε διαιτητικές παρεκτροπές (π.χ. πολυφα-

γία, υπερβολική οινοποσία κ.λπ.) που λαμβάνουν χώρα 

τους θερινούς κυρίως μήνες, εκδηλώνεται είτε με άφθονες 

διάρροιες και εμέτους («υγρή χολέρα»), είτε χωρίς διάρροιες 

και εμέτους, αλλά με ηπιότερα γαστρεντερικά συμπτώματα 

(«ξηρή χολέρα») και δεν οδηγεί συνήθως στον θάνατο.1

Η λέξη «χολέρα» ετυμολογείται ενδεχομένως είτε από 

τη λέξη «χολή», είτε από τη λέξη «χολάς» (πληθυντικός 

«χολάδες», δηλαδή εντόσθια, έντερα).2–6 Η λέξη «χολή» 

οφείλει την ονομασία της στο πρασινοκίτρινο χρώμα της 

και σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις χλόη και χλωρός.2 

Είναι εξ άλλου γνωστό ότι το πρασινοκίτρινο χρώμα, 

το οποίο εμφανίζεται στα εμέσματα που ακολουθούν 

έντονους και παρατεταμένους εμέτους, οφείλεται στην 

παλινδρόμηση της χολής από το δωδεκαδάκτυλο στον 

στόμαχο. Η λέξη «χολάδες» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά από τον Όμηρο, στην Ιλιάδα, για να περιγράψει 

τα έντερα. Πιο συγκεκριμένα, στη Ραψωδία Δ΄, στίχοι 

524–526, αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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ABSTRACT

Etymology of the medical term “cholera”
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The medical term “cholera” appeared for the first time in 

the Corpus Hippocraticum to describe a sporadic acute dis-

ease of the digestive system due to dietary aberrations (e.g., 

polyphagia, excessive wine drinking, etc.). The present pa-

per analyzes the etymology of the term “cholera”.
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