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Νεροκολοκφθα. Ζνα πολυςκεφοσ
10.000 ετών

• Θ νεροκολοκφκα είναι ζνα από τα παλαιότερα καλλιεργοφμενα φυτά και 
ζχει χρθςιμοποιθκεί από τον άνκρωπο ςαν λειτουργικό αλλά και 
διακοςμθτικό αντικείμενο ςε όλο τον κόςμο, κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ιςτορίασ και πιςτεφεται ότι κάλυψε το ςφνολο του πλανιτθ κατά τουσ 
προϊςτορικοφσ χρόνουσ. Ιταν γνωςτι κυρίωσ από καλλιζργειεσ ςε 
εφκρατεσ και τροπικζσ ηϊνεσ, επειδι εκεί οι νεροκολοκφκεσ 
αναπτφςςονται καλφτερα.



Ιςτορία και εξάπλωςη
Θ νεροκολοκφκα είναι ενδθμικό φυτό τθσ Αφρικισ: Άγριοι πλθκυςμοί του φυτοφ 

ανακαλφφκθκαν πρόςφατα ςτθ Ηιμπάμπουε. Δφο υποείδθ, που πικανόν 
αντιπροςωπεφουν δφο χωριςτζσ εκδθλϊςεισ εξθμζρωςθσ, ζχουν εντοπιςτεί: 
Lagenaria siceraria spp. siceraria (ςτθν Αφρικι, εξθμερωμζνα περίπου 4.000 

χρόνια πριν) και L. siceraria spp. asiatica (ςτθν Αςία, εξθμερωμζνα τουλάχιςτον 
πριν από 10.000 χρόνια, ίςωσ και περιςςότερο). Θ φλοφδα από τισ ιμερεσ 

νεροκολοκφκεσ, ςε αντίκεςθ με εκείνθ των άγριων, είναι παχιά και αδιάβροχθ.

Εξθμερωμζνεσ νεροκολοκφκεσ ζχουν εντοπιςτεί ςτθν Αμερικι ςε περιοχζσ όπωσ 
το Guila Naquitz ςτο Μεξικό (περίπου 10.000 χρόνια πριν). Συγκρίςεισ 

αλλθλουχιϊν DNA από αρχαιολογικά δείγματα νεροκολοκφκασ με ςφγχρονεσ 
αςιατικζσ και αφρικανικζσ τοπικζσ ποικιλίεσ προςδιορίηουν τθν Αςία ωσ πθγι τθσ 

ειςαγωγισ τθσ ςτο Νζο Κόςμο.

Στθν Ευρϊπθ, θ νεροκολοκφκα εμφανίηεται με κάποια ςυχνότθτα από τθ 
ρωμαϊκι περίοδο και μετά. Γενετικά, τα αρχαία δείγματα που βρζκθκαν ςτθν 

Ευρϊπθ και μία εμπορικι ποικιλία siceraria L. cv. «Herkuleskeule» είναι 
αςιατικισ καταγωγισ, όπωσ προςδιορίηονται από το DNA.



Τισ ϊριμεσ νεροκολοκφκεσ τισ 
βρίςκουμε ςε μια εκπλθκτικι 
ςειρά από ςχιματα και 
μεγζκθ, από τα μικροςκοπικά 
κολοκφκεσ μικουσ μόνο πζντε 
εκατοςτϊν μζχρι γίγαντεσ με 
μικοσ πάνω από 2 μζτρα. 
Μερικζσ από τισ 
χαρακτθριςτικζσ μορφζσ 
ζχουν δϊςει ονόματα ςε 
ποικιλίεσ νεροκολοκφκασ 
όπωσ "κανάτα", " ρόπαλο ", 
"φίδι", "δελφίνι", "λαιμόσ 
χινασ", "πίπα", 



Οι νεροκολοκφκεσ 
χρθςιμοποιοφνται ςτθν Δυτικι 
Αφρικι για τθν καταςκευι 
μουςικϊν οργάνων, τθσ Kora 
(άρπα-λαοφτο), του xalam / Ngoni 
(ζνα λαοφτο) και του goje 
(παραδοςιακό βιολί). Μποροφν 
επίςθσ να χρθςιμεφςουν ωσ 
αντθχεία κάτω από το Balafon 
(μαρίμπα - ξυλόφωνο). Θ 
νεροκολοκφκα χρθςιμοποιείται 
επίςθσ για να φτιαχτεί 
θ shegureh (γυναικεία 
κουδουνίςτρα από τθ Σιζρα 
Λεόνε) και το balangi (Σιζρα 
Λεόνε είδοσ Balafon από από τθ 
Σιζρα Λεόνε). Μερικζσ φορζσ, οι 
μεγάλεσ κοφφιεσ νεροκολοκφκεσ 
απλϊσ αποξθραίνονται και 
χρθςιμοποιοφνται ςαν κρουςτά 
όργανα, κυρίωσ από τουσ Fulaniι, 
τουσ Songhai, τισ φυλζσ Gur και 
Hausa.



Οι νεροκολοκφκεσ 
χρθςιμοποιοφνται ςαν 
απαραίτθτθ ςκεφθ ςτθν 
κακθμερινι ηωι των νοικοκυριϊν 
τθν φυλισ Hamar ςτθν Αικιοπία -
για να πίνουν και μεταφζρουν 
νερό, καφζ, γάλα ι ξινό 
βουτυρόγαλα. Οι μεγάλεσ, 
κοφφιεσ και αποξθραμζνεσ 
νεροκολοκφκεσ 
χρθςιμοποιοφνται επίςθσ για να 
"χτυπθκεί" το βοφτυρο, ςαν 
δοχεία τροφίμων ι για να 
προετοιμαςτεί ς' αυτζσ το 
παραδοςιακό μείγμα βουτφρου 
και κόκκινου πθλοφ με το οποίο 
τρίβουν και βάφουν τα μαλλιά 
τουσ οι παντρεμζνεσ γυναίκεσ τθσ 
φυλισ Hamar.



Στο Περοφ, τθ Βολιβία και τον 
Ιςθμερινό, είναι γνωςτό ότι οι 
νεροκολοκφκεσ ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί για ιατρικοφσ 
ςκοποφσ για πάνω από χίλια 
χρόνια από τουσ πολιτιςμοφσ των 
Άνδεων. Οι Ίνκασ χάραηαν τα 
λαογραφικά τουσ ςφμβολα ςε 
κολοκφκεσ για να περάςουν από 
τθ μία γενιά ςτθν άλλθ, και αυτι 
θ πρακτικι ςυνεχίηεται και 
ςιμερα. Θ διακόςμθςθ τθσ 
νεροκολοκφκασ, είναι μια αρχαία 
παράδοςθ μεταξφ των ικαγενϊν 
λαϊν τθσ Νότιασ Αμερικισ, και 
ιδίωσ των κατοίκων των ορεινϊν 
περιοχϊν του Περοφ.



Ωςτόςο από όλεσ τισ χριςεισ τθσ 
νεροκολοκφκασ, θ πιο 
ενδιαφζρουςα είναι θ χριςθ τθσ 
ςαν "κάλυμμα πζουσ". Τα 
καλφμματα πζουσ koteka 
φοριοφνται παραδοςιακά από 
τουσ άνδρεσ ικαγενείσ οριςμζνων 
(κυρίωσ ορεινϊν) εκνοτικϊν 
ομάδων Papua ςτθ Νζα Γουινζα 
για να καλφψουν τα γεννθτικά 
τουσ όργανά. Είναι ςυνικωσ 
καταςκευαςμζνα από 
αποξθραμζνεσ νεροκολοκφκεσ, 
Lagenaria siceraria, αν και ζχουν 
χρθςιμοποιθκεί και άλλα είδθ 
φυτϊν όπωσ το Nepenthes 
mirabilis.



Θ διακόςμθςθ τθσ 
νεροκολοκφκασ, θ 
χάραξι τθσ και θ 
ηωγραφικι τθσ ζχει 
εξελιχκεί ςτθν 
ςφγχρονθ εποχι χάρθ 
ςτθν τεχνολογία.



Επίςθσ διαδεδομζνθ είναι θ 
χριςθ τθσ νεροκολοκφκασ ωσ 
ςκεφοσ καπνίςματοσ όπου ςε 
πολλζσ χϊρεσ  χρθςιμοποιοφν 
ςκζλοσ τθσ για τθν καταςκευι 
πιπϊν καπνίςματοσ. Ζνα τυπικό 
ςχζδιο πίπασ που καταςκευάηεται 
από νεροκολοκφκα είναι αυτό 
που αναγνωρίηεται (κεατρικά), 
ωσ θ πίπα του Σζρλοκ Χολμσ, αν 
και ο ςυγγραφζασ του Χόλμσ, 
Άρκουρ Κόναν Ντόυλ δεν 
ανζφερε ποτζ ότι ο ιρωασ του 
χρθςιμοποιοφςε μια πίπα από 
νεροκολοκφκα.



Βαςιςμζνοσ ςτθν ιςτορικότθτα του 
υλικοφ μετζτρεψα μια νεροκολοκφκα 
ςε ςκεφοσ καπνίςματοσ επθρεαςμζνο 
από τον παραδοςιακό ναργιλζ, όπου θ 
χριςθ του ιταν ευρζοσ διαδεδομζνθ 
ςτισ ευραςιατικζσ χϊρεσ, κακϊσ και 
ςτθν Ελλάδα.

Χρθςιμοποιϊντασ λοιπόν μια 
ολόκλθρθ νεροκολοκφκα κόβοντασ το 
επάνω ςτζλεχοσ (ςε ευκεία οριηόντια 
και κακαρι γραμμι) ςε απόςταςθ δυο 
(2) εκατοςτϊν από τθν κορυφι 
διαχωρίηεισ τθν νεροκολοκφκα ςε δυο 
μζρθ. 



Ακλουκϊντασ ανάλογθ 
διαδικαςία αδειάηουμε και το 
μζροσ Β.

Αφοφ και τα δφο μασ μζρθ είναι 
κενά ςτο εςωτερικό τουσ, με ζνα 
εξαιρετικά αιχμθρό μαχαίρι 
ανοίγουμε δφο (2) τρφπεσ ( ςτθ 
βάςθ του λαιμοφ του Α μζρουσ) θ 
μια απζναντι από τθν άλλθ.





Με το ίδιο αιχμθρό αντικείμενο 
ανοίγουμε  και μια τρφπα ςτθν 
κορυφι του Β μζρουσ. 



Τοποκετοφμε ςτθν ςυνζχεια 
το ,διάτρθτο, μζροσ Β ςτθν 
μια από τισ δυο τρφπεσ που 
ανοίξαμε ςτθ βάςθ του 
λαιμοφ του Α μζρουσ



Με αυτόν τον τρόπο ζχουμε 
ετοιμάςει τον χϊρο όπου κα 
ειςάγεται το ταμπάκο.



ΤΛΙΚΑ
μια νεροκολοκφκα
ζνα πριόνι
ζνα αιχμθρό αντικείμενο

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ

Θ νεροκολοκφκα είναι ζνα αρχαίο υλικό με παγκόςμια χριςθ ευκολία τθσ ςτθν 
επεξεργαςία το ςχιμα τθσ και θ ευκολία ςτθν καλλιζργεια τθσ τθν κατζταξε ςτα 
πρϊτα υλικά ςε πολλοφσ πολιτιςμοφσ.

Όςο αφορά τθν επεξεργαςία τθσ είναι ςε μεγάλο βακμό ανκεκτικι ςτθν 
εξωτερικι τθσ ςτρϊςθ άλλα εξαιρετικά μαλακι ςτο εςωτερικό τθσ. Κατά τθν 
διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ τθσ μια μικρι προςοχι είναι αρκετι για να υπάρξει το 
επικυμθτό αποτζλεςμα.


