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Πού είναι η Σαρδηνία; Σε ποια γλώσσα μπορώ να επικοινωνήσω με τους ντόπιους;  

Τι είδους επαφή έχουμε με τα μουσικά όργανα; Τι είναι το launeddas; Θέλει όντως 

το organetto να του κλέψει τη δόξα; Γι’ αυτό είχε χαθεί όλα αυτά τα χρόνια; 

Υπάρχει όντως συνταγή για την αναβίωση; Και αν ναι, έχει πρόσωπο; Το launeddas 

θα επανέρθει; Και τέλος πάντων τι σχέση έχουν τα πορτοκάλια με όλα αυτά;  

Αν μέσα στην τρελή καθημερινότητά μας, σας έχουν δημιουργηθεί κάποιες από 

αυτές τις ερωτήσεις, αυτή η  πτυχιακή εργασία είναι αυτό που ψάχνατε. Όχι, δεν 

θα δώσει απαντήσεις, θα ανοίξει όμως μια συζήτηση γύρω από αυτά τα 

ερωτήματα. 

 

Εισαγωγή 

Η ιδέα για την παρούσα εργασία γεννήθηκε κατά τύχη. Όχι ακριβώς κατά τύχη 

δηλαδή, αλλά συντέλεσαν τόσα πολλά, άσχετα μεταξύ τους, γεγονότα, με 

αποτέλεσμα να φαίνεται όντως τυχαίο. Αρχικά, η πρώτη μου επαφή με την 

επιστήμη της εθνομουσικολογίας, στο δεύτερο έτος, και το βιβλίο του John 

Blacking «Η έκφραση της ανθρώπινης μουσικότητας» (1981), συνετέλεσαν στην 

απόφαση η πτυχιακή μου εργασία να έχει σχέση με την εθνομουσικολογία και να 

διεξαχθεί μέσω επιτόπιας έρευνας. Έπειτα στο τέταρτο έτος αποφάσισα να 

πραγματοποιήσω Εράσμους Πρακτική Άσκηση και συγκεκριμένα στην Ιταλία, μιας 

και μάθαινα εκείνη την περίοδο τη γλώσσα και πάντα με έλκυε ο πολιτισμός της. 

Λόγω του αντικειμένου της σχολής, δεν υπήρχαν πολλές επιλογές πρακτικής, 

τουλάχιστον στην Ιταλία, επομένως η Σαρδηνία ήταν μονόδρομος. Όταν 

συνειδητοποίησα ότι δεν γνωρίζω πραγματικά τίποτα για τη Σαρδηνία και την 

παράδοσή της, ταυτόχρονα με την αναζήτησή μου για το θέμα της πτυχιακής, 

σκέφτηκα ότι το ένα μπορεί να δώσει την λύση στο άλλο. Έτσι, με ελάχιστη 

προκαταρκτική έρευνα, αποφάσισα να υλοποιήσω επιτόπια έρευνα στη Σαρδηνία 

για τη μουσική του τόπου και συγκεκριμένα για το μουσικό όργανο launeddas. 

Στη Σαρδηνία, και συγκεκριμένα στη μικρή πόλη Muravera (Μουραβέρα) έμεινα 

για περίπου τέσσερις μήνες (Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 2017). Κατά τη διάρκεια της 

διαμονής μου δούλευα πέντε μέρες τη βδομάδα στο δημοτικό σχολείο και 

νηπιαγωγείο της πόλης, στα οποία δίδασκα μουσική (και πέντε ώρες αγγλικά ώστε 

να συμπληρωθεί το ωράριό μου). Από τους τέσσερις μήνες, τους δύο πρώτους 

έδωσα προσοχή στην πρακτική άσκηση στο σχολείο και προσπαθούσα να 

προσαρμοστώ, να κοινωνικοποιηθώ και να έρθω σε μια πρώτη επαφή με τον τόπο 
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και τον πολιτισμό των Sardo1. Στη συνέχεια, τους δύο επόμενους μήνες άρχισα 

ενεργά την έρευνα, ερχόμενη σε επαφή με μουσικούς και δίνοντας το παρόν σε 

συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις και γενικότερα ό,τι είχε να κάνει με τον 

πολιτισμό και την παράδοση του νησιού. Μπορεί κάποιος, όπως εγώ στην αρχή, 

να θεωρήσει πώς δεν εκμεταλλεύτηκα στο έπακρο τους δύο πρώτους μήνες όμως 

αργότερα συνειδητοποίησα ότι οι μήνες αυτοί με βοήθησαν να καταλάβω κάπως 

την φιλοσοφία των κατοίκων και στη συνέχεια να κατευθύνω καλύτερα την 

έρευνά μου.  

Η κύρια μέθοδος που ακολούθησα για την εκπόνηση αυτής της πτυχιακής 

εργασίας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είναι η επιτόπια έρευνα. Η επιτόπια 

έρευνα ορίζεται ως «η παρατήρηση ανθρώπων ‘in situ’. Δηλαδή «το να τους 

βρίσκει κανείς εκεί που μένουν και να μένει δίπλα τους, με μια αποδεκτή από 

τους ίδιους ιδιότητα, ώστε να επιτρέπεται η στενή παρακολούθηση πτυχών της 

ζωής τους, για ωφέλιμους για την κοινωνική επιστήμη αλλά όχι επιζήμιους για 

τους ίδιους, σκοπούς» (Myers, 2014: 121). Το πεδίο της έρευνας ήταν η μικρή 

πόλη της Σαρδηνίας, Muravera, αλλά και τα κοντινά χωριά, το Villaputzu (Βίλα 

πούτσου) και το San Vito (Σαν Βίτο).  

Ένα από τα κύρια εργαλεία της επιτόπιας έρευνας, το οποίο χρησιμοποίησα και 

εγώ, ήταν η συμμετοχική παρατήρηση. Η συμμετοχική παρατήρηση  ενισχύει την 

εγκυρότητα των δεδομένων και βοηθά στην διατύπωση ουσιωδών ερωτημάτων 

(Myers 2014: 132). Για τον ερευνητή, είναι μια μέθοδος μάθησης, η οποία 

πραγματοποιείται μέσω της έκθεσης ή και της εμπλοκής στην καθημερινότητα των 

κατοίκων (Krüger, 2008: 74). Έτσι «παρατήρησα» κοινωνικές και θρησκευτικές 

εκδηλώσεις που είχανε σχέση με τη μουσική του τόπου, ενώ για ένα μήνα 

παρακολούθησα επίσης και μαθήματα παραδοσιακών χορών (χορών sardo). 

Επίσης κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας  έκανα σημειώσεις πεδίου και 

συνέλεξα πρωτογενές υλικό όπως  ηχογραφήσεις, φωτογραφίες και βίντεο. 

Μετά την επιστροφή μου στην Ελλάδα και αφού οργάνωσα το υλικό μου θεώρησα 

πώς μία δεύτερη επαναληπτική επίσκεψη σε συνέχεια της πρώτης (follow-up 

study, Myers 2014: 142) στη Σαρδηνία και συγκεκριμένα στη Muravera θα μου 

                                                           
1 Στο κείμενο οι κάτοικοι της Σαρδηνίας αναφέρονται ως ο-η-οι Sardo, –a, –i, με κεφαλαίο, μιας και η  
ελληνική μετάφραση Σαρδήνιος, –α, -οι δεν είναι εύηχη. 
Επίσης, η λέξη sardo, -a, όταν γράφεται με μικρό έχει χρήση επιθέτου. 
Τέλος η/τα sardo, με μικρό, είναι η γλώσσα η οποία ομιλείται στη Σαρδηνία. 
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έδινε μια πιο πολύπλευρη εικόνα και θα μου έλυνε όσες απορίες είχαν 

δημιουργηθεί μετά την επιστροφή μου. Έτσι τον Απρίλιο του 2018 επισκέφτηκα 

ξανά τη Muravera, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ της «Sagra degli agrumi» 

(φεστιβάλ εσπεριδοειδών).  

Τα πρόσωπα τα οποία «εμφανίζονται» στην παρούσα εργασία είναι τα εξής: 

αρχικά η Ilaria, συνάδελφος και φίλη, μέσω της οποίας ήρθα σε επαφή με τους 

περισσότερους πληροφορητές. Με την Ilaria πέρα από τις πολλές συζητήσεις που 

κάναμε γύρω από τη μουσική του νησιού και τα στάδια της έρευνας, 

πραγματοποιήσαμε και μια ημιδομημένη συνέντευξη. 

Οι οργανοπαίχτες οι οποίοι αναφέρονται είναι ο Roberto, μεσήλικας ερασιτέχνης 

οργανοπαίχτης launeddas από τη Muravera, οι Francesco και Simone, έφηβοι 

ερασιτέχνες οργανοπαίχτες launeddas από το Villaputzu, και τέλος ο Luigi Lai, 

ηλικιωμένος επαγγελματίας2 μουσικός και οργανοπαίχτης launeddas από το San 

Vito. Με τους παραπάνω πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις ενώ με 

τον Roberto, τον οποίο συνάντησα πάνω από μια φορά, πραγματοποιήθηκαν και 

πιο ελεύθερες συζητήσεις γύρω από το launeddas και τις παραδόσεις του τόπου.  

Άλλοι συνομιλητές μου ήταν ο Guliano, συνάδελφος από το San Vito, και οι δύο 

βιβλιοθηκονόμοι της δημόσιας βιβλιοθήκης της Muravera, με τους οποίους 

πραγματοποίησα ημιδομημένη συνέντευξη. Είχα επίσης την ευκαιρία να κάνω 

ελεύθερες συζητήσεις γύρω από τη μουσική και την παράδοση του τόπου με 

διάφορους συναδέλφους και κάτοικους της περιοχής.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, προτίμησα την ημιδομημένη συνέντευξη για μια 

ισότιμη αμοιβαία σχέση μεταξύ εμού και των συνομιλητών μου, με ανοιχτού 

τύπου ερωτήσεις ώστε οι συνεντευξιαζόμενοι να έχουν την δυνατότητα να 

υπογραμμίσουν τα σημεία τα οποία πιστεύουν ότι είναι σημαντικά (Krüger, 2008: 

78). Επίσης ένιωθα ότι μπορούν να εκφραστούν πιο ελεύθερα χωρίς να σκεφτούν 

πώς και τι θα πουν. Σε περιπτώσεις που ένιωθα ότι ο συνομιλητής μου ζορίζεται 

από το πλαίσιο (όπως για παράδειγμα από το γεγονός ότι ηχογραφούσα τη 

συζήτηση), έκανα τη συζήτηση πιο «ελεύθερη» και τους άφηνα να την 

κατευθύνουν οι ίδιοι.  

                                                           
2 Ο Luigi Lai ορίζεται ως επαγγελματίας διότι έχει σπουδάσει μουσική και βιοπορίζεται αποκλειστικά 
από αυτό.  
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Τρεις από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, ήτανε ομαδικές. «Οι 

ομαδικές συνεντεύξεις αποτελούν μια πιο ασφαλή πλατφόρμα επικοινωνίας και 

επιτρέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των συνεντευξιαζόμενων3» (Krüger, 2008: 

85). Ο λόγος που η Krüger θεωρεί την πλατφόρμα αυτή πιο ασφαλή είναι γιατί οι  

συνεντευξιαζόμενοι νιώθουν λιγότερο εκτεθειμένοι, καθώς βρίσκονται ανάμεσα 

σε οικεία πρόσωπα, και έχουν την αίσθηση της συζήτησης και όχι της 

συνέντευξης.  Αλλά και για τον ερευνητή, οι ομαδικές συνεντεύξεις μπορούν να 

είναι γόνιμες καθώς οι συνεντευξιαζόμενοι μπορούν να οδηγηθούν σε 

«σύγκρουση» και από εκεί να προκύψουν διάφορες απόψεις γύρω από το θέμα 

της συζήτησης (Krüger, 2008: 85). Η μια από τις συνεντεύξεις αυτές ήταν με τον 

Luigi Lai αλλά παρόντες ήταν επίσης ο Guliano με την Ilaria. Είχε πραγματικά 

ενδιαφέρον διότι από ένα σημείο και μετά προσπαθούσα να παρεμβαίνω μόνο 

όταν ήταν πραγματικά απαραίτητο και άφησα την Ilaria με τον Guliano να 

διευθύνουν τη συζήτηση. Όπως μου είπαν αργότερα, ένιωσαν σαν να 

ανακαλύπτουν ξανά το launeddas και τον μουσικό κόσμο του νησιού.   

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναφέρω τη μεγαλύτερη δυσκολία που 

αντιμετώπισα στην επιτόπια έρευνα και ιδίως κατά τη διάρκεια των 

συνεντεύξεων, δηλαδή τη γλώσσα. Η ικανότητά μου στην ιταλική γλώσσα είναι 

επιπέδου Β2, το οποίο ήταν αρκετό για την καθημερινότητά μου στο νησί αλλά όχι 

απαραίτητα και για την πραγματοποίηση της έρευνας. Όλες οι συνεντεύξεις (πλην 

μίας) έγιναν στα ιταλικά. Επομένως υπήρχαν στιγμές, στις οποίες δεν μπορούσα 

να διατυπώσω μια ερώτηση όπως ήθελα ή οι συνομιλητές μου δεν καταλάβαιναν 

ακριβώς τι θέλω να πω. Επιπλέον, ορισμένα από τα λεγόμενα των 

συνεντευξιαζόμενων τα κατανοούσα κυρίως από τα συμφραζόμενα. Το θέμα της 

γλώσσας με δυσκόλεψε πολύ και κατά τη διάρκεια της απομαγνητοφώνησης των 

συνεντεύξεων.   

Παράλληλα με την επιτόπια έρευνα, για την εκπόνηση της πτυχιακής αυτής 

εργασίας έδωσα βάρος στη βιβλιογραφική έρευνα. Πριν την έναρξη της επιτόπιας 

έρευνας συμβουλεύτηκα κυρίως αναφορές σχετικά με τη θεωρία της 

εθνομουσικολογίας και την υλοποίηση την επιτόπιας έρευνας  (Krüger 2008, 

Myers 2014, Γκέφου – Μαδιανού 1999). Κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας 

συνέλεξα και μελέτησα βιβλιογραφία γύρω από το launeddas και την παράδοση 

του τόπου. Η βιβλιογραφία αυτή με βοήθησε ιδίως στη συγγραφή του 2ου 

                                                           
3 Να σημειωθεί πως όλες οι μεταφράσεις από τα ιταλικά και τα αγγλικά είναι προσωπικές. 
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κεφαλαίου αλλά και, γενικότερα, στην συσχέτιση της γενικής βιβλιογραφίας με 

την περίπτωση της Σαρδηνίας και του launeddas (Bentzon 1969, Lallai 1997, 

Cuntzertus 2016, 2017, Lortat-Jacob 1981, Lai 2017, Brown 2006). 

 Έπειτα, κατά τη συγγραφή του κειμένου, προσπάθησα να εντοπίσω νέα 

βιβλιογραφία και να την οργανώσω με βάση τα κεφάλαια της εργασίας και τις 

ευρύτερες θεματικές τους. Έτσι, παρουσιάζοντάς τα με τη σειρά που τα έγραψα, 

για το 2ο κεφάλαιο αναζήτησα βιβλιογραφία γύρω από την πολιτισμική 

οργανολογία, με την Regula Qureshi (2000) και τον Kevin Dawe (2001, 2003, 2004, 

2005) να αποτελούν τους κύριους οδηγούς μου. Η επόμενη θεματική πάνω στην 

οποία πραγματοποίησα βιβλιογραφική έρευνα και με την οποία ασχολήθηκα κατά 

τη συγγραφή του 3ου κεφαλαίου ήταν η μουσική αναβίωση. Εκεί βασίστηκα 

κυρίως στο άρθρο της Livingston (1999) καθώς και στο συλλογικό τόμο των Bithell 

και Hill (2014), και τα δύο σχετικά με τη μουσική αναβίωση. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο, που αποτελείται από την εθνογραφία, βοηθήθηκα πολύ από αναφορές 

γύρω από τον πολιτιστικό τουρισμό (Kaul 2009, Κάβουρας 2010). Τη μεγαλύτερη 

δυσκολία για την εύρεση βιβλιογραφίας αντιμετώπισα στο 1ο κεφάλαιο, που 

εστιάζει στην ιστορία και την πολιτικοκοινωνική κατάσταση του νησιού. Η 

βιβλιογραφία γύρω από το θέμα είναι ογκώδης αλλά κατά βάση ιταλόγλωσση και 

άρα δύσκολη στην πρόσβαση . Εντούτοις σε αυτή τη θεματική μου ήταν άκρως 

βοηθητικά τα σχετικά λήμματα σε έγκυρες μουσικές εγκυκλοπαίδειες όπως η 

Garland (Lortat – Jacob και Keller, Catalano, Colici, 2000) και η Grove Dictionary of 

Music and Musicians (Lyedi, 2014 και Lortat – Jacob, 2001). 

Η πτυχιακή αυτή εργασία χωρίζεται σε τέσσερα βασικά κεφάλαια. Το 1ο κεφάλαιο 

προσφέρει μια πρώτη γνωριμία με τον τόπο, τη Σαρδηνία. Περιγράφεται η 

γεωπολιτική θέση του νησιού και γίνεται αναφορά στη Muravera,  την πόλη όπου 

πραγματοποιήθηκε η επιτόπια έρευνα.  Ακολουθεί μια μικρή αναδρομή στην 

ιστορία του νησιού, ξεκινώντας από την εποχή του χαλκού, περνώντας στη 

συνέχεια στις πολλαπλές κατακτήσεις του νησιού και φτάνοντας στο σήμερα. Δε 

θα μπορούσε να γίνει σωστή γνωριμία με τον τόπο και τους κατοίκους της 

Σαρδηνίας χωρίς αναφορά στη γλώσσα sardo. Στην ενότητα αυτή, η συζήτηση 

περιστρέφεται γύρω από το αν η sardo είναι γλώσσα ή διάλεκτος, γύρω από τις 

γλωσσικές διαφορές ανά περιοχή και την επιρροή από άλλες γλώσσες, καθώς και 

τη σημερινή κατάσταση της γλώσσας στο νησί. Στη συνέχεια εξετάζεται η σχέση 

της Σαρδηνίας με την ηπειρωτική Ιταλία, κυρίως μέσω των προσωπικών μου 
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εμπειριών κατά την επιτόπια έρευνα. Το κεφάλαιο κλείνει με μία εισαγωγή στο 

μουσικό περιβάλλον της Σαρδηνίας, χωρισμένο γεωγραφικά, όπως παρουσιάζεται 

από τον εθνομουσικολόγο Bernard Lortat-Jacob.  

Το 2ο κεφάλαιο έχει ως κεντρικό άξονα την πολιτισμική οργανολογία. Γίνεται μία 

επισκόπηση της εθνομουσικολογικής βιβλιογραφίας, σύμφωνα με την οποία το 

μουσικό όργανο δε θεωρείται ένα απλό αντικείμενο αλλά μια ξεχωριστή οντότητα. 

Το κύριο μέρος του κεφαλαίου έχει να κάνει με το μουσικό όργανο Launeddas. 

Αναλύεται η μορφολογία και ο τρόπος κατασκευής του, στοιχεία που 

συσχετίζονται με τα ήθη και τα έθιμα των κατοίκων. Στη συνέχεια μελετάται η 

ιστορία του οργάνου, οι καταβολές και η παρουσία του στο νησί μέχρι και την 

περίοδο της παρακμής του. Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του οργάνου, 

καθώς επηρέασε την πορεία του. Η περίοδος αυτή οριοθετείται χρονικά και 

διερευνώνται τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή.  

Το 3ο κεφάλαιο πραγματεύεται το ζήτημα της μουσικής αναβίωσης. Αρχικά 

προσφέρονται κάποιοι γενικοί ορισμοί για την αναβίωση και τους αναβιωτές. 

Έπειτα αναλύεται το φαινόμενο της αναβίωσης και οι συνθήκες πάνω στις οποίες 

«ανθίζει», όπως είναι η χρονική στιγμή και η πολιτική κατάσταση. Επίσης 

περιγράφονται ενδελεχώς οι κατηγορίες κινήτρων που ωθούν τους αναβιωτές 

στην αναβίωση, σύμφωνα με τους Bithell και Hell (2014). Στη συνέχεια, ερευνάται 

αν η περίπτωση του launeddas είναι μια περίπτωση μουσικής αναβίωσης 

σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η Livingston (1999). Τέλος η προσοχή 

στρέφεται στους πρωταγωνιστές της αναβίωσης και αναλύονται τα δύο κύρια 

πρόσωπα της μουσικής αναβίωσης του launeddas. 

Το 4ο και τελευταίο κεφάλαιο στηρίζεται κυρίως στην εθνογραφία του φεστιβάλ 

«Sagra degli agrumi». Ξεκινάει με κάποιες σκέψεις γύρω από τη σημασία ενός 

φεστιβάλ στην πολιτιστική ζωή μιας μικρής κοινότητας, ενώ δίνονται κάποια 

στοιχεία για το φεστιβάλ εσπεριδοειδών και την ιστορία του. Έπειτα περιγράφεται 

ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκε το όργανο launeddas στις εκδηλώσεις 

«ανοιχτές αυλές» του φεστιβάλ το 2018, καθώς και η παρουσία του οργάνου στην 

σημαντικότερη εκδήλωση του φεστιβάλ, την παρέλαση. Το κεφάλαιο κλείνει με 

μία συζήτηση, η οποία αντλεί από τη βιβλιογραφία και τον λόγο των ντόπιων, για 

το κατά πόσο το φεστιβάλ εσπεριδοειδών της Muravera αλλά και γενικότερα η 

παρουσία της παράδοσης στο νησί σήμερα, είναι φολκλόρ ή όχι. 



7 
 

1. Σαρδηνία: τόπος και χρόνος 

1.1. Η Σαρδηνία 

Η Σαρδηνία είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου (μετά τη Σικελία) 

και βρίσκεται δυτικά της ιταλικής χερσονήσου και νότια της Κορσικής νήσου. 

Πρωτεύουσά της  είναι το Κάλιαρι με περίπου 150.000 κατοίκους, ενώ, ως 

δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, ακολουθεί στα βόρεια το Σάσσαρι. Σύμφωνα με το νέο 

νόμο4 για την αναδιοργάνωση των  περιφερειών, οι περιφέρειες του νησιού έχουν 

ως εξής:  città metropolitana di Cagliari (Μητροπολιτική πόλη του Κάλιαρι), Sud 

Sardegna (Νότια Σαρδηνία), Nuoro (Νουόρο), Oristano (Οριστάνο), Sassari 

(Σάσσαρι).  

 

Εικόνα 1: Οι περιφέρειες της Σαρδηνίας 

                                                           
4 Πρόκειται για το νέο Περιφερειακό Νόμο της 2ας Φεβρουαρίου του 2016, νο. 2, ο οποίος 
εφαρμόστηκε από 1η Ιανουαρίου του 2017. 
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Πολιτισμικά η ιστορία του νησιού ξεκινάει από την εποχή του Χαλκού όπου 

αναπτύχθηκε ο Νουραγικός πολιτισμός. Χρονολογείται από το 18ο αι. π.Χ. μέχρι το 

238 π.Χ., όταν και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αποίκησε στο νησί. Χαρακτηριστικό 

μνημείο της εποχής είναι οι πύργοι-φρούρια νουράγι, οι οποίοι βρίσκονται 

διασκορπισμένοι σε όλη τη Σαρδηνία (Blake, 1998). Από την Νουραγική εποχή 

χρονολογείται και το χάλκινο αγαλματίδιο (Εικ. 8) με τον «οργανοπαίχτη 

launeddas» (βλ. κεφ. 2). Eξαιτίας της τοποθεσίας της, η Σαρδηνία από την 

αρχαιότητα ήταν στόχος πολλών κατακτητών. Φοίνικες, Άραβες, Λατίνοι και, από 

το 1300 έως το 1700, Ισπανοί Λατίνοι (Spaniards) από την περιοχή της Αραγονίας, 

έχουν αποικήσει το νησί στο πέρας της ιστορίας του. Όλοι οι «κατακτητές» της 

έχουν επηρεάσει λίγο ή πολύ τον πολιτισμό του νησιού και η παρουσία τους είναι 

εμφανής μέχρι και σήμερα με μεγαλύτερη απόδειξη την χρήση της γλώσσας των 

Καταλανών στο νησί (βλ. παρακάτω). Το 1861 η Σαρδηνία προσαρτήθηκε στο 

Βασίλειο της Ιταλίας και  από το 1948, μαζί με μικρότερα νησάκια που την 

«περιτριγυρίζουν», αποτελούν μία από τις πέντε αυτόνομες περιφέρειες 5 της 

Ιταλίας (Lortat-Jacob, 2000: 631).    

1.1.1. Muravera 

 Η Muravera είναι μια μικρή πόλη με 6.000 κατοίκους. Ανήκει στην περιφέρεια της 

Νότιας Σαρδηνίας και αποτελεί τη μεγαλύτερη πόλη στην ευρύτερη περιοχή του 

Sarrabus- Gerrei στην οποία ανήκει μαζί με το Villaputzu, το San Vito και το 

Castiadas. Παρότι η περιοχή δεν έχει τόσο αναπτυγμένο τουρισμό σε σχέση με το 

υπόλοιπο νησί, τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες ώστε αυτό να 

ανατραπεί. Η οικονομία της Muravera, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, 

στηρίζεται κυρίως στην κτηνοτροφία και την καλλιέργεια της γης, με κύρια 

παραγωγή τα εσπεριδοειδή.  

                                                           
5 Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Συντάγματος της Ιταλίας (1948): Οι περιφέρειες των  Friuli-Venezia 
Giulia, Sardinia, Sicily, Trentino-Alto Adige/Südtirol και Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste έχουν ειδικές 
συμβάσεις και όρους αυτονομίας σύμφωνα με το ειδικό καταστατικό που θεσπίζεται από το 
συνταγματικό δίκαιο. 
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_inglese.pdf 
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Εικόνα 2: Sarrabus-Gerrei:  Η ευρύτερη περιοχή στην οποία ανήκει η Μuravera 

 

1.2. Η Γλώσσα 

Τα sardo έχουν δημιουργήσει μεγάλη συζήτηση μεταξύ των γλωσσολόγων, για το 

αν αποτελούν ξεχωριστή γλώσσα ή διάλεκτο της ιταλικής. Προέρχονται 

κατευθείαν από τα λατινικά και όχι από τα ιταλικά. Μάλιστα είναι από τις πιο 

«συντηρητικές» λατινικές γλώσσες διότι πρώτον έχουν διατηρήσει πολλά αρχαϊκά 

χαρακτηριστικά των λατινικών και δεύτερον απουσιάζει η επιρροή από άλλες μη 
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λατινικές γλώσσες. Τα sardo επίσης έχουν δική τους γραμματική και δικό τους 

συντακτικό (Jones, 1997: 314). 

Τα κύρια επιχειρήματα αυτών που διαφωνούν ότι τα sardo είναι ξεχωριστή 

γλώσσα είναι αρχικά πως πρόκειται για μια κατά κόρον προφορική γλώσσα, με 

ελάχιστα γραπτά κείμενα. Όσα γραπτά κείμενα υπάρχουν είναι κυρίως ποιήματα 

και μικρές ιστορίες. Ο τύπος στα sardo είναι μικρός και κυρίως έχει να κάνει με 

πολιτιστικά θέματα, όπως είναι τα ετήσια τεύχη του Συλλόγου «Οργανοπαιχτών 

Σαρδηνίας», και γλωσσικά θέματα (Tufi, 2013). Άλλο ένα επιχείρημα υπέρ της 

θεώρησης ότι τα sardo είναι διάλεκτος και όχι γλώσσα είναι το γεγονός ότι δεν 

υπάρχει ομοιογένεια (Εικ.3). Ανά περιοχές υπάρχουν διαφορετικές διάλεκτοι των 

sardo, όπως τα cambidanese, τα οποία ομιλούνται στο Cambidano  και στο 

Sarrabus, τα nuorese και τα logudorese. Ενώ οι παραπάνω είναι διάλεκτοι των 

sardo, στο νησί συναντάει κανείς και άλλες διαλέκτους, οι οποίες αποτελούν 

μείγμα των sardo και άλλων διαλέκτων/γλωσσών όπως τα Τοσκάνικα και τα 

Γενοβέζικα (corso oltramontano, sassarese, gallurese, ligure) αλλά και διαλέκτους 

οι οποίες δεν έχουν σχέση με τη sardo όπως είναι τα καταλανικά, τα οποία 

ομιλούνται στην πόλη Alghero, κατάλοιπο από την κατοχή των Ισπανών Λατίνων 

στο νησί (Jones, 1997: 314, Tufi, 2013). Ωστόσο σήμερα τα sardo θεωρούνται 

επισήμως γλώσσα και όχι διάλεκτος. Η διαδικασία επισημοποίησης των sardo ως 

γλώσσα συντελέστηκε σταδιακά και σε βάθος χρόνου δεχόμενη επιρροές από 

διάφορα κοινωνικοπολιτικά γεγονότα. 
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Εικόνα 3: Γλωσσικός Χάρτης της Σαρδηνίας (Tufi, 2013: 147) 

 

Πιο συγκεκριμένα, η μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο ραγδαία εξάπλωση της 

ιταλικής γλώσσας, η οποία ήταν συνέπεια κοινωνικοοικονομικών παραγόντων 

όπως η υποχρεωτική σχολική φοίτηση (στα ιταλικά) και η δυνατότητα κατοχής 

μιας τηλεόρασης, σίγουρα επηρέασε τη γλωσσική ταυτότητα των Sardo. Όμως δεν 

την κλόνισε, διότι στα τέλη της δεκαετίας του ’60 είναι γεγονός ο νέο- Sardismo ή 

αλλιώς η νέα αναβίωση των sardo. «Ο όρος του κινήματος Sardismo προήλθε στα 
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τέλη του Ά παγκοσμίου Πολέμου ως μορφή αντίστασης σε ένα ιταλικό μοντέλο 

εκσυγχρονισμού του νησιού και επανεμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας  του ’60 

όπου απέκτησε μια ισχυρότερη έθνο-γλωσσική διάσταση» (Tufi, 2013: 149). Η Tufi 

συνεχίζει μεταφέροντας τα λόγια του Clark στην «Σύγχρονη ιστορία της Ιταλίας» 

(1996), «ο νεο- Sardismo σύντομα απέκτησε πολιτικές διαστάσεις ,που είχανε να 

κάνουν κυρίως με ζητήματα ανεξαρτησίας βασισμένα, με αυτοπεποίθηση, σε 

εθνικιστικές διεκδικήσεις πολιτιστικής διαφοροποίησης» (Tufi, 2013: 149). Στη 

συνέχεια, κατά τη περίοδο των δεκαετιών ’70 και ’80, υποβλήθηκαν στην 

περιφερειακή κυβέρνηση της Σαρδηνίας διάφορα νομοσχέδια (bills) για την 

αναγνώριση της sardo ως γλώσσα μειονότητας. Αν και οι προτάσεις αυτές 

πραγματοποιήθηκαν κυρίως από διανοούμενους, πολιτικές ομάδες και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, δινόταν από την αρχή η δυνατότητα και στο ευρύ κοινό 

αν όχι να συμμετάσχει ενεργά στο κίνημα, σίγουρα να μπορεί να παρακολουθήσει 

τη «συζήτηση» (Tufi, 2013). Ταυτόχρονα,  δημιουργώντας ένα αντιφατικό 

γλωσσικό περιβάλλον, όπως μας πληροφορεί και ο Guliano (βλ. Κεφ. 2ο), εκείνη η 

περίοδος, τέλη δεκαετίας ’60 – αρχές ’80, δεν έπαψε να είναι μια περίοδος 

αποσιώπησης των sardo, όπως και κάθε τι παραδοσιακό, διότι θεωρούνταν 

σύμβολο του παρελθόντος και εμπόδιο της κοινωνικής κινητικότητας (Tufi: 2013).  

Όμως το 1999 τα sardo αναγνωρίζονται ως μια από τις γλώσσες μειονότητας στην 

Ιταλία6. Ενώ το 2001 οι περιφερειακές αρχές εξέδωσαν έγγραφο το οποίο θεσπίζει 

τους κανόνες για την εισαγωγή του γραπτού λόγου της sardo (Tufi, 2013). 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και τη σύνδεση της γλώσσας με τη μουσική, διότι 

τα τραγούδια έγιναν φορέας διατήρησης της sardo. Οι στίχοι των τραγουδιών 

προέρχονται είτε απο ήδη υπάρχοντα ποιήματα (canto a tenore) είτε από  

αυτοσχέδια δίστιχα «της στιγμής» που δημιουργούν οι τραγουδιστές κατά την 

επιτέλεση.  

 

 

 

 

                                                           
6 Σύμφωνα με τον Νόμο 482/1999,  « Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 
storiche»,  οι ιστορικές γλώσσες μειονότητας είναι οι: Αλβανική, Καταλανική, Γερμανική, 
Ελληνική, Σλοβένικη, Κροατική, Γαλλική, Γαλλο-Provennal, Friulian, Ladin,  Sarda και Occitan. 



13 
 

1.3. Ιταλοί ή Sardi;     

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Σαρδηνία ανήκει στην Ιταλία και είναι μία 

από τις πέντε αυτόνομες περιφέρειές της. Στη βιβλιογραφική έρευνα που 

πραγματοποίησα δεν κατάφερα να εντοπίσω αναφορές στους ακριβείς λόγους για 

τους οποίους δόθηκε αυτονομία σε αυτές τις περιοχές. Αυτό που παρατηρούμε 

σίγουρα είναι ότι και οι πέντε περιφέρειες αποτελούν ακριτικές περιοχές της 

χώρας. Από τις πέντε όμως, η Σαρδηνία είναι η πιο απομακρυσμένη, διότι δεν 

βρίσκεται στην ηπειρωτική χώρα και σε σύγκριση με την Σικελία είναι πιο μακριά. 

Η απομακρυσμένη τοποθεσία της, οι διαδοχικές κατακτήσεις στο πέρασμα του 

χρόνου και η χρήση της γλώσσας sardo ενίσχυσαν την αίσθηση ότι η Σαρδηνία 

είναι «αποκομμένη» από την υπόλοιπη χώρα, με αποτέλεσμα οι κάτοικοί της να 

νιώθουν περισσότερο Sardi και λιγότερο Ιταλοί. Γεγονός που προκείπτει και 

παραπάνω, στη συζήτηση γύρω από τη γλώσσα Sardo, μέσω του κινήματος 

Sardismo και νέο- Sardismo. 

Κατά τη διάρκεια της διαμονής μου στο νησί ήμουν μάρτυρας πολλών γεγονότων 

που δείχνουν την σχέση των κατοίκων με την ηπειρωτική χώρα. Αρχικά σε πολλές 

συνεντεύξεις έκανα επίτηδες την ίδια ερώτηση: «Ποια είναι η γνώμη σου για την 

μουσική του τόπου, την ιταλική μουσική;». Άλλοι με ρωτούσαν «για την sardo ή 

για την ιταλική να σου πω;», άλλοι απολογούνταν γιατί δεν ήξεραν να πουν κάτι 

για την ιταλική μουσική, μόνο για την sardo, και τέλος μόνο ένας με διόρθωσε και 

μου είπε «άλλο η ιταλική μουσική και άλλο η sardo μουσική. Δεν έχουμε καμία 

σχέση». Επίσης κανείς συναντάει πολύ συχνά τη σημαία της Σαρδηνίας σε 

δημόσια κτίρια, σπίτια, τουριστικά προϊόντα μέχρι και σε τατουάζ . Αντίθετα την 

ιταλική σημαία τη συναντάει κανείς κυρίως σε δημόσια κτήρια. Ένα περιστατικό 

που μου έκανε εντύπωση ήταν στο σχολείο και αφορούσε μια άσκηση που 

ζητούσε να ζωγραφίσεις τη σημαία σου. Χωρίς να δοθεί κάποια διευκρίνιση, 

μερικά παιδιά ζωγράφισαν την ιταλική, άλλα την sardo και ορισμένα και τις δύο 

σημαίες. 
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Εικόνα 4: Η Σημαία της Σαρδηνίας 

 

Σε μια συζήτηση που είχα με την φίλη μου Ilaria για το αίτημα της Καταλονίας για 

ανεξαρτητοποίηση από την Ισπανία, το οποίο ήταν στην επικαιρότητα εκείνη την 

περίοδο, μου εξήγησε πως πολλοί θέλουν το ίδιο και για τη Σαρδηνία. «Εγώ δε 

συμφωνώ αλλά πολλοί το υποστηρίζουν. Μάλιστα είμαστε σε καλύτερη θέση από 

τη Καταλονία γιατί πέρα από τη γλώσσα είμαστε νησί και είμαστε πιο 

αποκομμένοι». Επίσης μου εξομολογήθηκε πώς όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, 

και αυτή αλλά και φίλοι της, πάντα συστήνονται ως Sardi και όχι ως Ιταλοί. Μόνο 

σε όσους δεν ξέρουν τη Σαρδηνία εξηγούν πώς είναι από ένα νησί της Ιταλίας. 

Πράγματι, όταν η Ilaria με επισκέφθηκε στην Ελλάδα, κάθε φορά που από 

βιασύνη την σύστηνα ως «η ιταλίδα φίλη» μου με διόρθωνε «Non italiana, sarda» 

(«Όχι ιταλίδα, αλλά Sarda»). Όπως μου εξήγησε και η βιβλιοθηκονόμος της 

Muravera (προσωπική συνέντευξη, 2017):  

 «Δεν ξέρω αν όλοι είναι τόσο βαθειά ριζωμένοι, ερωτευμένοι με τον τόπο τους. Οι sardi 

λατρεύουν τον τόπο τους. Οι sardi είναι ο τόπος τους  και ο τόπος τους οι sardi…Στην Ιταλία 

είναι ατομιστές. Δεν είναι σαν εμάς. Γι’ αυτό οι Sardi έχουν επιβιώσει απ’ όλα. Είμαστε ένα και 

διατηρούμε τη παράδοσή μας.» 
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    Εικόνα 5: «Η Σαρδηνία δεν είναι Ιταλία» (πηγή: Pinterest) 

 

Ο Dawe, στην εισαγωγή του συλλογικού τόμου «Island Musics» (2004), ανοίγει μια 

συζήτηση γύρω από το αν πρέπει ή όχι να θεωρούμε ένα νησί ως απομονωμένο 

μέρος. Σίγουρα, ένα νησί διαμορφώνεται και επηρεάζεται από το περιβάλλον και 

την «οικολογία» του, όμως όπως εξηγεί και ο Dawe: «Ακόμη και αν τραβούσαμε 

μια γραμμή γύρω τους (γύρω από ένα νησί) η γραμμή αυτή συνεχώς θα 

παραβιαζόταν και θα υπονομευόταν… Η μουσική και ο πολιτισμός μερικών 

νησιών, τα οποία έχουν αποικηθεί, πάνω από μια φορά, έχουν υπάρξει στο 

επίκεντρο των διεθνών κοινωνικών και οικονομικών δικτύων» (Dawe, 2004: 8-9). 

Έτσι, στην περίπτωση της Σαρδηνίας, σαφώς μπορεί να τη θεωρήσει κανείς 

αποκομμένη από την ηπειρωτική χώρα, όπως δηλώνουν και οι κάτοικοί της, όμως 

διατηρεί πολιτικούς και πολιτισμικούς δεσμούς με την ηπειρωτική Ιταλία. 

Μάλιστα σύμφωνα με τους Azara και Chrouch (2006: 34), οι δεσμοί αυτοί 

ταυτόχρονα με τη γεωγραφική της απομόνωση την καθιστούν, υπό μια έννοια, 

Ιταλική αποικία. 
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1.4. Η Μουσική στη Σαρδηνία 

Ψάχνοντας  να μάθω για τη μουσική της Σαρδηνίας, αυτό που μου προκάλεσε 

μεγάλη εντύπωση ήταν το γεγονός ότι και στη μουσική εγκυκλοπαίδεια της 

Garland αλλά και στο εγκυκλοπαιδικό λεξικό Grove Dictionary of Music and 

Musicians, το λήμμα της Σαρδηνίας είναι ξεχωριστό από αυτό της Ιταλίας, ενώ κάτι 

τέτοιο δεν ισχύει για την Σικελία, η οποία είναι και το μεγαλύτερο νησί της χώρας. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα κύρια μουσικά στυλ που μπορεί να συναντήσει 

κανείς στο νησί της Σαρδηνίας. 

1.4.1. Organetto 

Το όργανο με τη μεγαλύτερη παρουσία στο νησί της Σαρδηνίας είναι, χωρίς 

αμφιβολία, το organetto. Το μικρό αυτό διατονικό ακορντεόν ξεπερνάει τυχόν 

τοπικισμούς και το συναντάει κανείς σε όλο το μήκος και πλάτος του νησιού. Ο 

τρόπος χρήσης του οργάνου στο νησί δε διαφέρει σχεδόν καθόλου με αυτή της 

υπόλοιπης Ιταλίας (Giannattasio, 1994). Η κύρια χρήση του οργάνου είναι για τη 

συνοδεία του χορού, όμως, λόγω των ευκολιών που προσφέρει, έχει εξαπλωθεί 

και στη συνοδεία της φωνής, ακόμη και στη θρησκευτική σφαίρα. Το organetto 

συχνά «αλλάζει θέσεις» με το ακορντεόν. Παρότι το δεύτερο έχει πιο μακρόχρονη 

παρουσία στο νησί, το πρώτο προτιμάται επειδή είναι πιο ελαφρύ και εύχρηστο. 

Στην εθνογραφία του, «Sardinia Chronicles» (1995), ο Bernard Lortat-Jacob 

περιγράφει με λεπτομέρεια την παρουσία του organetto στο νησί της Σαρδηνίας. 

Περισσότερα στοιχεία για την ιστορία του organetto στο νησί και τη σχέση του με 

το launeddas θα δούμε παρακάτω στο 2ο κεφάλαιο. 

Ενώ, όπως επισημάναμε ήδη, το organetto το συναντάμε σε όλη τη Σαρδηνία, τα 

παρακάτω είδη παραδοσιακής μουσικής του νησιού τα συναντάμε ανά περιοχές.  

Γι’ αυτό το λόγο και ο Bernard Lortat-Jacob, συγγραφέας των δύο παραπάνω 

λημμάτων για τη Σαρδηνία (2000: 627, 2001), αντιστοίχησε τα τρία παρακάτω είδη 

με τις τρεις μεγαλύτερες ευρύτερες περιοχές του νησιού (Σάσσαρι στο βορά, 

Νουόρο στο κέντρο και Κάλιαρι στο νότο). 
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1.4.2. Canto a tenore 

To τραγούδι a tenore είναι ένα είδος πολυφωνικού τραγουδιού με καθορισμένες, 

πάνω-κάτω, μελωδικές γραμμές. Εντάσσεται στην προφορική παράδοση του 

νησιού και είναι ευρέως διαδεδομένο στην Κεντρική Σαρδηνία και πιο 

συγκεκριμένα στην περιοχή Barbagia (περιφέρεια Nuoro) (Bravi, 2012).7 

Tραγουδιέται, αυστηρά, από τέσσερις αντρικές φωνές. H κύρια φωνή είναι η μόνη 

που λέει τους στίχους ενώ οι υπόλοιπες τρεις τραγουδάνε με την τεχνική του 

λαρυγγισμού. Το τραγούδι a tenore τραγουδιόταν συνήθως από βοσκούς, ενώ η 

θεματολογία του ποικίλει, με πιο συχνή τον έρωτα και τους θρησκευτικούς 

ύμνους (Lortat- Jacob, 2001).  

Κατά την παραμονή μου στη Σαρδηνία έτυχε μια φορά να ακούσω τραγούδι a 

tenore στο χωριό Orgosolo, στη Barbagia. Ήτανε κατά τη διάρκεια ενός τριήμερου 

φεστιβάλ, το βράδυ σε ένα μπαρ του χωριού, όταν τέσσερις, θα τολμήσω να πω 

μεθυσμένοι, νέοι σηκώθηκαν και άρχισαν να τραγουδάνε a tenore. Η στιγμή ήταν 

τόσο αυθόρμητη και όμορφη, σε μια γιορτινή και γεμάτη κόσμο ατμόσφαιρα, που 

επικράτησε σιγή.  

1.4.3. Τραγούδι με κιθάρα 

Στη βόρεια Σαρδηνία και κυρίως στο Sassari συναντάται συχνά το τραγούδι με 

συνοδεία κιθάρας (δεν αποκλείεται η επιρροή από Αραγωνία). Πρόκειται για απλά 

σε υφή κομμάτια στα οποία ο τραγουδιστής αυτοσχεδιάζει στίχους και μελωδία 

και ο κιθαρίστας καλείται να ακολουθήσει αρμονικά τον αυτοσχεδιασμό. 

Παίζονται συνήθως μεταξύ φίλων σε μπαρ και σε πιο επαγγελματικό επίπεδο σε 

διάφορα καλοκαιρινά φεστιβάλ (Lortat – Jacob, 2001).   

1.4.4. Launeddas 

Το launeddas, το οποίο αποτελεί και το κύριο θέμα της έρευνάς μου, το 

συναντάμε κυρίως στο νότο του νησιού. Πρόκειται για ένα πνευστό όργανο το 

οποίο έχει έντονη παρουσία στη θρησκευτική ζωή των ντόπιων καθώς παίζεται σε 

θρησκευτικές γιορτές, στην περιφορά Αγίων, αλλά και κατά τη διάρκεια της 

θρησκευτικής λειτουργίας. Όμως δεν απουσιάζει και από την κοινωνική ζωή των 

                                                           
7 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το canto a tenore βλέπε:  
Lortat-Jacob, Bernard (1993). ‘En accord. Polyphonies de Sardaigne: quatre voix qui n’en font qu’une’. 
Macchiarella, Ignazio. 2017. "Southern European Polyphonies - Cantu a Tenore". 
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ανθρώπων, καθώς παίζεται σε μπαρ μεταξύ φίλων, και συχνότερα ως συνοδεία 

στο χορό Sardo (Bentzon, 1969, Lortat-Jacob, 2000, 2001). 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε την ύπαρξη διαφορετικών «σχολών» launeddas. 

Μπορεί το όργανο να εντοπίζεται κυρίως στο νότιο τμήμα του νησιού, όμως κάθε 

περιοχή με παράδοση στο όργανο έχει την σχολή της. Υπάρχει η «σχολή του 

Sarrabus» (περιφέρεια της Νότιας Σαρδηνίας), η «σχολή του Cabras» (περιφέρεια 

του Oristano), η «σχολή του Sanluri» (περιφέρεια της Νότιας Σαρδηνίας (βλ. Εικ.1). 

Οι διαφορές είναι μικρές και αφορούν κυρίως τον τρόπο κατασκευής του οργάνου 

και το παίξιμό του.  

Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι η μουσική συνοδεύει τους Sardo σε όλες τις 

σημαντικές στιγμές της ζωής. Όπως πολύ περιεκτικά παρατηρεί και ο Bernard 

Lortat-Jacob (1981: 185), «δεν υπάρχουν θρησκευτικές γιορτές, πολιτικές 

διαδηλώσεις ή μαζικές συγκεντρώσεις χωρίς την παραδοσιακή μουσική του 

νησιού».  
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2. Πολιτισμική οργανολογία: Το Launeddas 

2.1. Η προσέγγιση της πολιτισμικής οργανολογίας 

Στο κλάδο της εθνομουσικολογίας υπάρχει μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας σχετικά 

με τα μουσικά όργανα. Σε αντίθεση όμως με τη μουσικολογία και τις θετικές 

επιστήμες, η εθνομουσικολογία δεν αντιμετωπίζει τα μουσικά όργανα ως απλά 

αντικείμενα παραγωγής ήχο. Αντιθέτως, μελετάει την επιρροή των οργάνων στην 

μουσικοτροπία των ανθρώπων καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτά 

βοηθάνε στη συγκρότηση της κοινωνίας και του πολιτισμού και το αντίστροφο 

(Dawe, 2003). 

 Επομένως τα μουσικά όργανα είναι ξεχωριστές αλληλοεπιδρώσες οντότητες, διότι 

αλληλεπιδρούν με κάθε φυσική και πολιτισμική πραγματικότητα, με αποτέλεσμα 

ο ρόλος, ο τρόπος εκτέλεσης και η συμβολική τους σημασία να τα καθιστούν 

διαρκώς ένα αντικείμενο διαπραγμάτευσης και έτσι να αναπροσαρμόζονται 

διαρκώς (Racy, 1994).Με αυτό τον τρόπο μπλέκονται σε ένα κουβάρι περίπλοκων 

σχέσεων μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων. Ακόμη και το ίδιο μουσικό όργανο 

σε διαφορετικά κοινωνικοϊστορικά πλαίσια δύναται να δημιουργήσει 

διαφορετικού είδους σχέσεις (Bates, 2012). 

Τα μουσικά όργανα είναι ανθρώπινο δημιούργημα φτιαγμένο από «φυσικά 

υλικά». Έτσι αποτελούν έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη φύση και τον 

άνθρωπο, ή καλύτερα στη φύση και στον ανθρώπινο πολιτισμό. Διότι «είναι υλικά 

της φύσης διαμορφωμένα ώστε να είναι φιλικά στον άνθρωπο» (Dawe, 2005: 59). 

Φιλικά ώστε να εναρμονίζονται με το ανθρώπινο σώμα και ο άνθρωπος να μπορεί 

να εκφράζεται μέσω αυτών.  

Κατασκευάζοντας ή και παίζοντας ένα μουσικό όργανο, συνδεόμαστε μαζί του 

σωματικά. Τα μουσικά όργανα είναι φτιαγμένα ώστε να «αγκαλιάζονται» από το 

σώμα μας, να ταιριάζουν σε αυτό. Τα ακουμπάμε πάνω μας, και πριν ακόμα τους 

δώσουμε φωνή, τα αισθανόμαστε μέσω της αφής, της όσφρησης, της γεύσης 

(Dawe, 2005), ώσπου έρχεται η στιγμή να  νιώσουμε τη δόνηση του οργάνου και 

να ακούσουμε τις πρώτες νότες. 
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Όμως αυτό που πραγματικά μας ενώνει με τα μουσικά όργανα είναι οι εμπειρίες 

που έχουμε ζήσει με αυτά. Οι στιγμές που έχουμε μοιραστεί μαζί με τα μουσικά 

όργανα είναι συνήθως έντονες και χαράσσονται βαθιά στη μνήμη μας. 

Η Qureshi δανείζεται από τον Richard Terdiman τον όρο «η μνήμη των 

αντικειμένων». Είναι μια χρήσιμη έννοια, όπως την αποκαλεί , «η οποία 

υπογραμμίζει τον συντηρητισμό των αντικειμένων που κυριολεκτικά 

ενσωματώνουν το παρελθόν στο παρόν» (Qureshi, 2000: 811). Η συγγραφέας 

προσθέτει πως ένα μουσικό όργανο, λόγω της ακουστικής ταυτότητας και του 

φυσικού του σώματος παρέχει μια ιδιαίτερη «μνήμη αντικειμένων», διττής 

σημασίας. Πρώτα ως πολιτισμικό αντικείμενο, και έπειτα ως εργαλείο για την 

πολιτισμική καλλιέργεια νοημάτων μέσω του ήχου. Στη συνέχεια υπογραμμίζει 

την ιδιαιτερότητα ενός μουσικού οργάνου, καθώς αυτό μπορεί να γίνει 

προνομιούχος χώρος διατήρησης τόσο της πολιτισμικής όσο και της κοινωνικής 

μνήμης (Qureshi, 2000). 

2.2. Το launeddas 

Το launeddas8 είναι πνευστό όργανο με τρεις αυλούς διαφορετικού μήκους. Ο 

πρώτος αυλός, «Tumbu» (ο μακρύτερος αυλός), αποτελεί έναν συνεχόμενο μπάσο 

ισοκράτη στην τονική. Ο ισοκράτης είναι δεμένος με τον δεύτερο αυλό, τη 

«mancosa» (ο μεσαίος αυλός), το ραψωδό. Οι δύο αυτοί αυλοί παίζονται στο δεξί 

χέρι. Στο αριστερό χέρι βρίσκεται η «mancosedda» (ο μικρότερος αυλός) ή αλλιώς 

και la destrina, ο οποίος αποτελεί τον δεύτερο ραψωδό (Leydi, 2014). Και οι τρεις 

αυλοί στο πάνω μέρος τους έχουν την ancia ή αλλιώς cabicina, η οποία είναι το 

τμήμα που εισάγεται στο στόμα, «η ψυχή του launeddas», όπως την αποκαλούν οι 

οργανοποιοί. Η cabicina, χωρίς την οποία δεν παράγεται ήχος, αποτελεί τη 

γλωττίδα, στην οποία τοποθετούν μικρή ποσότητα κεριού. Αφαιρώντας ή 

προσθέτοντας ποσότητα κεριού κουρδίζεται το όργανο, καθώς ανεβαίνει ή 

κατεβαίνει η συχνότητα του ήχου. Τέλος, η cabicina τοποθετείται βαθειά μέσα στο 

στόμα ώστε η γλώσσα να δονείται ελεύθερα χωρίς να ακουμπάει τα χείλη 

(Bentzon, 1969). Ο οργανοπαίχτης έχει ταυτόχρονα και τους τρεις αυλούς στο 

                                                           
8   Η λέξη launeddas στα Sardo είναι στο πληθυντικό (le launeddas),  εξαιτίας των τριών 
αυλών (Benzon, 1969:14).  Όμως για λόγους ευκολίας θα μεταφραστεί στον ενικό βαθμό, 
από «το όργανο launeddas».  
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στόμα του και παράγει συνεχόμενο ήχο με τη χρήση της κυκλικής αναπνοής 

(Leydi, 2014).  

 Οι δύο «ραψωδοί» του οργάνου έχουν από πέντε τρύπες ο καθένας, στις τέσσερις 

από τις οποίες τοποθετούνται τα δάχτυλα για να σχηματίσουν τους διάφορους 

δαχτυλισμούς. Όταν και οι τέσσερις τρύπες είναι κλειστές ο αέρας βγαίνει από την  

πέμπτη τρύπα, ονόματι «arrefinu», η οποία παράγει μια νότα από τη συγχορδία 

της τονικής (Bentzon,1969). 

 

Εικόνα 6: Η ανατομία του οργάνου (πηγή Google) 

 
Κάθε ραψωδός ανάλογα με την έκτασή του καθώς και με το φθογγικό του υλικό 
παράγει και διαφορετικό τετράχορδο. Έτσι ο διαφορετικός, κάθε φορά, 
συνδυασμός και των τριών αυλών, δηλαδή των δύο ραψωδών και του ισοκράτη, 
δημιουργούν το διαφορετικό, κάθε φορά, τονικό περιβάλλον ενός Launeddas. Για 
αυτό και ένας οργανοπαίχτης σε μια γιορτή μπορεί να κουβαλάει μέχρι και εφτά 
όργανα μαζί του ώστε να βρίσκεται σε ετοιμότητα (Bentzon, 1969: 19). Επομένως 
προκύπτουν διάφοροι συνδυασμοί, ο καθένας από τους οποίους έχει και 
διαφορετικό όνομα. Αυτά που συναντάμε πιο συχνά είναι τα: punt’ e  organo, 
fiorassiu, medianna a pipia, και ispinellu a pipia. Καθώς η πτυχιακή αυτή δεν έχει 
ως επίκεντρο τη μουσικολογική πλευρά του οργάνου δε θα επεκταθώ περεταίρω. 
Θα παραθέσω όμως, ως παράδειγμα, μια φωτογραφία από το βιβλίο του Bentzon 
(1969), ώστε να γίνουν αντιληπτοί οι διάφοροι συνδυασμοί των τριών αυλών. 
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Εικόνα 7: Πιθανοί συνδυασμοί αυλών (Bentzon, 1969: 20) 

 

2.3. Κατασκευή του οργάνου 

Το launeddas είναι φτιαγμένο από καλάμια, υλικό προσβάσιμο, ελαφρύ και 

αρκετά ανθεκτικό (Racy,1994).  Πιο συγκεκριμένα, από τα καλάμια ποταμού 

arundo donax, ή όπως τα αποκαλούν θηλυκά καλάμια (cana femina) ή και κοινά 

καλάμια, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή του tumbu και της 

cabicina, και από τα  arundo pliniana donax ή αρσενικά καλάμια (cana mascu) ή 

και καλάμια Seddori ( ιταλικά: Sanluri), με τα οποία κατασκευάζονται η mancosa 

και η mancosedda (Cannova, 2016, Bentzon, 1969). Τα τελευταία είναι αρκετά 

σπάνια και στη Σαρδηνία υπάρχουν μόνο στην περιφέρεια του Κάλιαρι στην 
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περιοχή Trexenta (βλ. Εικ. 2), ιδίως γύρω από τα χωριά Sanluri, Furtei, Villamar και 

Villanovafranca (Perra,  2010).  

 Η συλλογή των καλαμιών αρχικά πραγματοποιείται συγκεκριμένη περίοδο μέσα 

στο χρόνο, από το Δεκέμβριο μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου και πάντα πρωινές 

ώρες (Mascia, 2010). Ο πιο σημαντικός παράγοντας όμως είναι η σελήνη. Οι 

οργανοποιοί κοιτάζουν να έχει πανσέληνο τη μέρα που θα κοπούν τα καλάμια. Ο 

Αntonello Ghiani στο ντοκιμαντέρ «Maistus de sonus» εξηγεί ότι αυτό έχει σχέση 

με το νερό καθώς όταν το φεγγάρι δεν είναι «γεμάτο» τα καλάμια έχουν 

μεγαλύτερη υγρασία στο εσωτερικό τους (Ghiani, 2010). Από την άλλη, ο Bentzon 

αναφέρει πως προτιμάται η πανσέληνος διότι κάνει πιο ανθεκτικά τα όργανα και 

επηρεάζει τον ήχο του οργάνου, ενώ παράλληλα επισημαίνει την επιρροή που 

έχει η σελήνη στις αντιλήψεις των ντόπιων καθώς τη συναντάμε και σε άλλους 

τομείς όπως τη σφαγή των ζώων (Bentzon, 1969: 16). Οι κατασκευαστές του 

launeddas προτιμούν καλάμια ηλικίας τουλάχιστον τριών χρόνων. Τα αφήνουν 6 

μήνες στον ήλιο ώστε να στεγνώσουν ενώ το καλοκαίρι τα αποθηκεύουν στο 

σκοτάδι (Mascia, 2010). 

 Όσο πιο παλιό είναι ένα καλάμι, τόσο πιο καλό όργανο βγάζει. Στο παραπάνω 

ντοκιμαντέρ, ο Pitano Perra αναφέρει ότι στο δήμο φυλάσσονται καλάμια 200 

χρόνων με τα οποία μπορείς να φτιάξεις launeddas. «Σκέφτομαι τι ιστορίες 

ανθρώπων έχουν δει και ακούσει αυτά τα καλάμια! Το να τους δίνω ζωή ξανά 

μέσω του οργάνου πραγματικά με γοητεύει!» (Perra, 2010). Με παρόμοιο τρόπο 

σχολιάζει και ο Eliot Bates την κατασκευή του σαζιού στην Τουρκία από ντόπιο 

ξύλο: «Ένα σάζι μπορεί να βιώσει τη γέννησή του, τα προβλήματα, το κλάμα, και 

τελικά τον θάνατό του, όλα σε ακτίνα ενός μιλίου από το δέντρο που κόπηκε» 

(Bates, 2012: 383). 

Επομένως, παρατηρούμε ότι ήδη από την πρώτη ύλη και τα πρώτα στάδια 

κατασκευής του, το launeddas είναι βαθειά συνδεδεμένο με τον τόπο του. Οι 

κάτοικοι, «ντύνοντάς» το με τοπικές αντιλήψεις, το καλωσορίζουν, στο σήμερα, 

στην καθημερινότητά τους και ταυτόχρονα συνδέονται με τους πρόγονούς τους. 

Γίνεται, δηλαδή, το όργανο μέσο με το οποίο μεταφέρουνε το παρελθόν, βιώνουν 

το παρόν και προετοιμάζουν το μέλλον (Dawe, 2005). 
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2.4. Ιστορία του οργάνου 

Το launeddas δεν είναι το μόνο πνευστό όργανο από καλάμια στη Μεσόγειο. 

Θεωρείται απόγονος του αιγυπτιακού και Σουμέριου δίαυλου καθώς φέρει πολλές 

ομοιότητες στην τεχνική του παιξίματος αλλά και στην κατασκευή του. Στην 

τεχνική του παιξίματός του, το όργανο έχει ομοιότητες και με τον ελληνικό αυλό 

(Bentzon,1969: 28). Όμως, πέρα από άλλα επιμέρους γνωρίσματα του κάθε 

οργάνου, αυτό που κάνει το launeddas να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα όργανα της 

Μεσογείου είναι οι τρεις αυλοί, καθώς είναι το μόνο με αυτό το χαρακτηριστικό. 

 Αυτό όμως που πραγματικά προκαλεί το ενδιαφέρον στην ιστορία του Launeddas 

είναι ένα μπρούτζινο αγαλματίδιο το οποίο έχει βρεθεί στη Σαρδηνία και 

χρονολογείται περίπου στα 900 π.Χ. (Εικ. 8). Πρόκειται για ένα αγαλματίδιο το 

οποίο βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Κάλιαρι και απεικονίζει 

έναν άντρα να παίζει ένα πνευστό όργανο με τρεις αυλούς κρατώντας τους δύο 

στο αριστερό χέρι και τον τρίτο στο δεξί, όπως ακριβώς παίζεται και το launeddas. 

Μιας και δεν υπάρχουν άλλου είδους μαρτυρίες, κανείς δεν μπορεί να πει με 

σιγουριά ότι πρόκειται για τον πρόγονο του launeddas ή ότι το launeddas ήταν 

πράγματι από τη Σαρδηνία (Bentzon, 1969: 29).  

Παρόλ’ αυτά η σύνδεση είναι αναπόφευκτη. Έτσι αποδίδεται στο launeddas, και 

κατ’ επέκταση  στο sardo πολιτισμό, μια συνεχόμενη παρουσία στο νησί τριών 

χιλιάδων χρόνων. Ο Ermenegildo Lallai, στο περιοδικό του «Συλλόγου 

οργανοπαιχτών Σαρδηνίας», αναφέρει πως με την παρουσία του οργάνου στο 

νησί εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια, ο ήχος του έχει χαραχθεί στο DNA των 

νησιωτών, οι οποίοι ακούγοντάς το έρχονται σε επαφή με τις ρίζες τους. 

Προσθέτει επίσης πώς «Το Launeddas δεν είναι απλώς ένα μουσικό όργανο το 

οποίο μπορεί να δημιουργήσει συναισθήματα σε αυτόν που το ακούει και το 

παίζει αλλά με τη συνεχή παρουσία του εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια έχει μια 

συμβολική αξία  στην οποία αντικατοπτρίζεται η σχέση των κατοίκων με τις ρίζες 

και τις παραδόσεις τους» (Lallai,2016: 39). Ο Roberto μού σχολίασε: 

«…Όλη η κληρονομιά της Σαρδηνίας έχει εξαφανιστεί, πάλι καλά που έχει 

διασωθεί το μπρούτζινο αγαλματάκι με τη φιγούρα και το launeddas και μαρτυρά 

την ύπαρξή του από τότε.» (Roberto, προσωπική συνέντευξη, 2017) 



25 
 

                            

 

Εικόνα 8: το μπρούτζινο αγαλματίδιο (πηγή Google) 

 

2.5. Η περίοδος παρακμής  

Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του launeddas είναι η σταδιακή παρακμή 

του που οδήγησε στην παραλίγο εξαφάνισή του. Ενώ είναι γενικά γνωστό ότι η 

περίοδος παρακμής κορυφώθηκε τις δεκαετίες ’60-’70, η πραγματικότητα είναι 

ότι ξεκίνησε πολύ πιο νωρίς, και συγκεκριμένα τη δεκαετία του 1930 (Lallai, 1997: 

68).  

Ο ερχομός του ακορντεόν στο νησί ήταν απ’ τους σημαντικότερους παράγοντες 

που οδήγησαν το launeddas σε φθίνουσα πορεία. To ακορντεόν ήρθε στη 

Σαρδηνία την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, ενώ κατά τη δεκαετία του ’30 είχε 

εδραιώσει την παρουσία του σε κάθε κοινωνική γιορτή του νησιού. Η πολυφωνία 

του, τα πολλαπλά ηχοχρώματα, και η ετοιμότητα που παρέχει, μιας και δε 

χρειάζεται κούρδισμα, έκαναν τους ντόπιους να καθιερώσουν το ακορντεόν στη 

λαϊκή τους μουσική στην οποία επικρατεί μέχρι και σήμερα (Lallai, 1997). Έτσι, 

όπως όμορφα υπογραμμίζει ο Giampaolo Lallai, «ακόμα και στη νότια Σαρδηνία το 

launeddas έπαψε να έχει το μονοπώλιο της αγάπης του κόσμου» (Lallai, 1997: 73).  
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Πράγματι, όταν παρακολουθούσα τα μαθήματα χορού sardo που δίδασκε ο 

Roberto, οι μαθητές του (ηλικίας 20-60 χρονών) γκρίνιαζαν κάθε φορά που έπρεπε 

να χορέψουν με launeddas διότι, όπως ισχυρίζονταν και φαινόταν, τους 

δυσκόλευε να βρουν τον ρυθμό ενώ με το ακορντεόν τους ήταν πιο εύκολο. 

Μάλιστα, μια φορά μετά από «σκληρή διαπραγμάτευση» ο Roberto τους έπεισε 

να χορέψουν δύο χορούς με launeddas, όμως μόλις βγήκε έξω για να μιλήσει στο 

τηλέφωνο δύο-τρεις πήγαν και άλλαξαν CD για να χορέψουν με τον ήχο του 

organetto. Όταν ρώτησα τον Roberto γιατί συμβαίνει αυτό, μου απάντησε: 

«Γιατί είναι πιο δύσκολο, πιο δύσκολο να το καταλάβεις. Γιατί το ακορντεόν και τ’ organetto με 

τα μπάσα στο αριστερό χέρι χτυπάνε και δίνουν το ρυθμό. Σχεδόν πάντα είναι έτσι. Και μετά το 

πληκτρολόγιο στο δεξί χέρι τη μελωδία. Το launeddas, με εξαίρεση κάποιες φορές που χτυπάει 

καθαρά το ρυθμό, είναι όλο μια μελωδία και εσύ πρέπει να τη γνωρίζεις και να ξέρεις πότε 

αρχίζει και πότε τελειώνει. Είναι πιο δύσκολο να το ακολουθήσεις. Τώρα το launeddas το έχουν 

συνδέσει με τη θρησκεία και τέλος. Για να συνοδεύσει χορό πλέον δε το θέλει σχεδόν κανένας» 

(Roberto, προσωπική συνέντευξη, 2017). 

 Ένας ακόμα λόγος που προτιμάται μέχρι και σήμερα το ακορντεόν έναντι του 

launeddas είναι επειδή μπορεί να παίξει και άλλα είδη μουσικής πέραν της 

μουσικής sarda. Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο μετά τον πόλεμο, καθώς οι 

διοργανωτές των γιορτών μπορούσαν χωρίς να επιβαρύνουν πολύ το ταμείο, με 

μόνο έναν ακορντεονίστα, να ικανοποιήσουν και τους νοσταλγούς του Ballo Sardo 

αλλά και τους νέους που ήθελαν να χορέψουν τους μοντέρνους χορούς της 

εποχής (Lallai, 1997: 74).  

Tο ίδιο φαίνεται να ισχύει και σήμερα, αφού στο χορό που διοργανώθηκε την 

παραμονή της γιορτής της Santa Lucia, το Δεκέμβριο του 2017, το ακορντεόν 

έκανε «διαλείμματα» από το Ballo Sardo, στο οποίο συνέπραττε μαζί με το 

launeddas, παίζοντας άλλου είδους χορούς όπως βαλς και ταγκό.  

Όμως ο κύριος λόγος που το launeddas οδηγήθηκε σε παρακμή ήταν η 

πολιτικοκοινωνική αλλαγή που συνέβη στο νησί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Αρχικά εκείνη την εποχή ξεκίνησε ένα τεράστιο κύμα μετανάστευσης 

προς το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό της χώρας, μιας και πολλοί ήταν οι sardi 

οι οποίοι έφυγαν για την ηπειρωτική χώρα. Το ίδιο συνέβαινε εκείνη την περίοδο 

και στους Grecanici, οι οποίοι μετανάστευαν είτε στο εξωτερικό είτε σε 

μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας όπως στο Reggio Calabria (Pipyrou, 2014).  
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Επίσης, όπως σε όλο τον κόσμο, τα μεταπολεμικά χρόνια αποτελούν μεταβατική 

περίοδο, μια περίοδο αλλαγών. Στην περίπτωση της Σαρδηνίας οι αλλαγές αυτές 

ήταν ακόμη πιο έντονες, εξαιτίας της απόστασης απ’ την ηπειρωτική χώρα. 

Επίσης, ρόλο έπαιξε και η τηλεόραση η οποία κατέφθασε εκείνα τα χρόνια και 

αποτέλεσε δίαυλο επικοινωνίας με τον «έξω κόσμο».  Έτσι, οι κάτοικοι του νησιού 

άρχισαν να υιοθετούν νέα μοντέλα ζωής και να γυρνάνε τη πλάτη όχι μόνο στη 

παραδοσιακή μουσική αλλά και στην ιστορία, τις τέχνες ακόμη και τη γλώσσα του 

νησιού (Lallai, 1997).   

Ο Roberto μου αφηγήθηκε «ανέκδοτες ιστορίες», οι οποίες λέγονται μεταξύ των 

οργανοπαιχτών, από την περίοδο της παρακμής του οργάνου. Κάθε φορά που 

έπαιζαν στην πλατεία launeddas, οι νέοι τους γιούχαραν ώστε να σταματήσουν. 

«Υπήρχαν και αυτοί που πείσμωναν, όπως ο δάσκαλος Porcu, ο οποίος, επειδή τον 

γιουχάρανε, μια φορά έπαιξε μια ώρα και δέκα λεπτά χωρίς να σταματήσει για να 

μη βγει το συγκρότημα με μοντέρνους χορούς που ακολουθούσε» (Roberto, 

προσωπική συνέντευξη, 2017). 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων, η περίοδος της παρακμής του launeddas  

συνέπεσε με την προσπάθεια του ιταλικού κράτους να δημιουργήσει μια ενιαία 

«ιταλική ταυτότητα» απαγορεύοντας κάθε τι παραδοσιακό και επιβάλλοντας το 

«ιταλικό». Όπως αναφέρει και ο Giuliano: «Τα χρόνια που ήμουνα μικρός 

(δεκαετία του ’70) ήταν η περίοδος που δεν έπρεπε να μιλάς sardo, όσοι 

μιλούσαν, όπως οι γονείς μου, μιλούσαν μόνο στο σπίτι και γενικά υπήρχε μια 

άρνηση σε κάθε τι παραδοσιακό» (Guliano, προσωπική συνέντευξη, 2017). 

Πέρα όμως από τους «εξωτερικούς παράγοντες», στην πτώση του launeddas 

συνέβαλαν και οι ίδιοι οι παίχτες του οργάνου. Ο μεταξύ τους ανταγωνισμός ήταν 

μεγάλος και έκανε την εμφάνισή του κυρίως στις μεγάλες γιορτές. Οι γιορτές 

αυτές, ακόμη και σήμερα, λαμβάνουν χώρα στην πλατεία του χωριού και υπάρχει 

το έθιμο μαζί με τους ντόπιους οργανοπαίχτες να καλείται να παίξει και ένας 

φιλοξενούμενος.  Όπως μου εξήγησε ο Roberto: 

«Στο έθιμο αυτό, οι ντόπιοι οργανοπαίχτες πληρωνόντουσαν από την επιτροπή του δήμου. Ο 

φιλοξενούμενος οργανοπαίχτης έπαιζε τον «χορό του καπέλου». Ενώ έπαιζε γυρνούσε ένα 

καπέλο και οι ντόπιοι έβαζαν λεφτά. Επειδή οι περισσότεροι ήταν αγρότες και κτηνοτρόφοι, 

ανάλογα με τα λεφτά που έβγαζαν εκείνη τη χρονιά, πλήρωναν αντίστοιχα. Υπήρχαν λοιπόν 

χρονιές που ο φιλοξενούμενος έβγαζε περισσότερα λεφτά από τον ντόπιο οργανοπαίχτη, με 
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αποτέλεσμα να δημιουργείται ένταση μεταξύ των οργανοπαιχτών» (Roberto, προσωπική 

συνέντευξη, 2017).    

Ο ανταγωνισμός έφτανε σε τέτοιο σημείο, που οι ντόπιοι βγάζανε μαχαίρι στον 

φιλοξενούμενο ώστε να τον διώξουν (Lallai, 1997: 50). Ο Bentzon (1969: 32) 

αφηγείται πως οι οργανοπαίχτες δεν τον άφηναν να παίξει τις ηχογραφήσεις που 

έπαιζαν οι ίδιοι σε άλλους οργανοπαίχτες, φτάνοντας σε σημείο να του τις 

δίνουνε την μέρα της αναχώρησής του. Ο Lallai (1997: 49) συμπληρώνει πως η 

ζήλια εξαπλωνόταν ακόμα και στη σχέση δασκάλου-μαθητή, διότι ήταν πολύ 

συχνό φαινόμενο ο δάσκαλος να ζηλεύει και να μην αποκαλύπτει όλα τα μυστικά 

του στον μαθητή. Μάλιστα αναφέρει ότι, παλαιότερα, πρέπει να ήσουν πολύ 

τυχερός για να κερδίσεις την εύνοια ενός παλιού οργανοπαίχτη. Πώς όμως 

συνέβαλε η ζήλια και η «έχθρα» αυτή στην παρακμή του οργάνου; Ο Bentzon 

(1969: 32) γράφει πως εάν ένας νέος είχε μαγευτεί από τον ήχο του launeddas, 

ήθελε να μάθει το όργανο και ίσως αργότερα να γίνει επαγγελματίας 

οργανοπαίχτης, δεν έβρισκε κάποιο κίνητρο να αντιμετωπίσει την αλαζονεία και 

την εχθρότητα των άλλων οργανοπαικτών, μιας και ήδη από εκείνη την περίοδο, 

το κύρος και η οικονομική αποκατάσταση που επέφερε το όργανο δεν υπήρχαν 

πια.  

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί πως σήμερα, ενώ τα πράγματα έχουν 

βελτιωθεί - μόλις το 2016 δημιουργήθηκε ο πρώτος «Σύλλογος Oργανοπαιχτών 

Launeddas της Σαρδηνίας» -, ψήγματα της παλαιάς «αντιπαλότητα» έχουν 

περάσει και στη νέα γενιά.  Στη συνάντησή μου με τον 18χρονο Francesco και τον 

17χρονο Simone, οργανοπαίχτες από το Villaputzu, μου είπαν:    

«... Αλλά για μένα υπάρχουν λίγοι καλοί οργανοπαίχτες. Γιατί οι καλοί οργανοπαίχτες είναι στο 

Villaputzu και στο Sarrabus. Στις άλλες περιοχές της Σαρδηνίας δεν είναι ας πούμε πολύ καλοί 

γιατί εμείς είμαστε μαθητές των παλιών δασκάλων. Αυτοί έμαθαν μόνο από ηχογραφήσεις, δεν 

είχαν κάποιον καλό δάσκαλο.» (Francesco, προσωπική συνέντευξη, 2017)  

Όμως τα λόγια αυτά του Francesco, πέρα από την οποιαδήποτε «αντιπαλότητας» 

μεταξύ των οργανοπαιχτών, εκφράζουν και το γεγονός ότι τα  μουσικά όργανα, ως 

υλικά αντικείμενα, μαζί με τους ανθρώπους και τις κοινωνικές σχέσεις ενός 

πολιτισμού μπορούν να ταυτιστούν με έναν τόπο (Hundson, 2006). Στην 

περίπτωση αυτή, το launeddas ταυτίζεται με τη Σαρδηνία και πιο συγκεκριμένα με 

την περιοχή του Sarrabus. 
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3. Η μουσική Αναβίωση 

 

«Η αναβίωση οφείλει την ύπαρξή της όχι τόσο 
στη ζωή και τη θύμηση όσο στον θάνατο και τη 

λήθη, γιατί μέσα από το θάνατο και τη λήθη 

γεννιέται η αναβίωση» (Ronström, 2014). 

 

3.1. Τι εστί μουσική αναβίωση; 

Η Tamara Livingston ορίζει τη μουσική αναβίωση ως ένα κοινωνικό κίνημα το 

οποίο επιδιώκει να αποκαταστήσει ένα μουσικό σύστημα που πιστεύεται ότι είναι 

υπό εξαφάνιση ή στο παρελθόν βρισκόταν πλήρως υποβιβασμένο.  Ο στόχος ενός 

τέτοιου κινήματος είναι διττός: να εξυπηρετήσει ως αντίλογος και ως κάτι «το 

διαφορετικό» στον τρέχοντα πολιτισμό, αλλά και να τον «βελτιώσει» μέσα από 

αξίες οι οποίες υπήρξαν στο παρελθόν και οι οποίες εκφράζονται με 

«αυθεντικότητα» από τους αναβιωτές (Livingston, 1999).  

 Ως αναβιωτές ορίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζουν και μεταδίδουν το 

κίνημα αυτό. Πρόκειται για μία ομάδα ανθρώπων ή για μεμονωμένα άτομα, τα 

οποία εξελίσσονται σε έναν πυρήνα. Ο πυρήνας αυτός νιώθει τόσο μεγάλη 

σύνδεση με την παράδοση που αναβιώνεται, ώστε αναλαμβάνει να τη «σώσει» 

από βέβαιη εξαφάνιση και να την παραδώσει στους υπολοίπους (Livingston, 

1999). Έτσι οι αναβιωτές δημιουργούν ένα καινούργιο μουσικό περιβάλλον, 

σύμφωνα με την ιδεολογία την οποία αναβιώνουν αλλά και τις προσωπικές τους 

προτιμήσεις (Rosenberg, 1993). Το περιβάλλον αυτό διαμορφώνεται με στοιχεία 

τόσο της αναβιούμενης μουσικής (δηλαδή του παρελθόντος) όσο και του 

υπάρχοντος περιβάλλοντος (δηλαδή του παρόντος), με την αναλογία μεταξύ των 

δύο να διαφέρει ανά περίπτωση. 

Η βάση στην οποία στηρίζεται μια μουσική αναβίωση έχει τις ρίζες της στο 

παρελθόν, από το οποίο κάποια πράγματα μεταφέρονται σε μια δεύτερη ζωή 

(Ronström,2014). Όμως για να πετύχει πραγματικά μια αναβίωση, χρειάζεται οι 

αναβιωτές να αποδείξουν ότι υπάρχει ιστορική συνέχεια. Έτσι έχουν την τάση να 

καταργούν το χώρο και τον χρόνο στο βωμό μιας «νέας αυθεντικότητας», η οποία 

παραμένει άθραυστη στην ιστορική συνέχεια και της οποίας η πρακτική και τα 
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πιστεύω είναι αέναα στον χρόνο (Livingston, 1999). Οι ρίζες αυτές στην περίπτωση 

του launeddas εντοπίζονται, όπως αναφέρεται και σε προηγούμενο κεφάλαιο, στο 

μπρούτζινο αγαλματίδιο του 900 π.Χ. (Εικ. 8). 

Η χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της οποίας συμβαίνει μία αναβίωση, είτε είναι 

μουσική είτε όχι, δεν είναι τυχαία.  Συντελούν πολλοί παράγοντες ώστε να 

καταστήσουν το έδαφος πρόσφορο για την αναβίωση. Η οικονομική κατάσταση 

ενός τόπου παίζει ρόλο σε ένα τέτοιο γεγονός, με διαφορετικό όμως τρόπο σε 

κάθε περίπτωση. Στην περίπτωση της αναβίωσης της παραδοσιακής μουσικής 

στην Αμερική, στα τέλη της δεκαετίας του ’30 με αποκορύφωμα τις δεκαετίες 

1950-1960, η οικονομική κατάσταση της χώρας μετά από μια οικονομική 

καταστροφή (1930) και έναν παγκόσμιο πόλεμο (1941 – 1945) δεν ήταν καλή. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα «η παραδοσιακή μουσική να εκφράζει τον Αμερικάνικο 

λαό που ήταν χτυπημένος από οικονομική κατάθλιψη» (Rosenberg, 1993). 

Αντίθετα, στην Σαρδηνία η περίπτωση του launeddas βοηθήθηκε από την 

οικονομική ευημερία της χώρας εκείνη την περίοδο, διότι έδωσε τη δυνατότητα 

στους οργανοπαίχτες να αποκατασταθούν οικονομικά προσφέροντας μαθήματα 

launeddas. Επίσης έδωσε την οικονομική δυνατότητα σε πολλά άτομα να 

πληρώσουν τα μαθήματα αυτά ή τουλάχιστον να έχουν χρόνο να αφιερώσουν στη 

μελέτη του οργάνου (Oliana, 2016).  

Όμως και η πολιτιστική αναβίωση, που συχνά έρχεται να αποκαταστήσει μία 

αλλαγή επαναφέροντας μία πρότερη κατάσταση,  μπορεί να αποτελέσει η ίδια 

παράγοντα για μια μεγαλύτερη αλλαγή. Παρατηρείται ότι συχνά οι αναβιωτές 

χρησιμοποιούν την αναβίωση ως όπλο και κίνητρο για έναν άλλο απώτερο σκοπό. 

Ο Jupiter Hill και η Caroline Bithell, στο άρθρο τους στο συλλογικό τόμο για την 

«Μουσική Αναβίωση», τον οποίο οι ίδιοι επιμελήθηκαν (2014), προσπαθούν να 

εντοπίσουν τα κίνητρα των αναβιωτών και τι είναι αυτό που τους ωθεί στον 

ακτιβισμό της αναβίωσης. Χωρίς φυσικά να αγνοούν τη θέληση ενός μουσικού να 

παίξει μουσική του παρελθόντος καθώς και τον παράγοντα της αισθητικής, 

μελετώντας περιπτώσεις μουσικής αναβίωσης κατά τον 19ο, τον 20ο και τον 21ο 

αιώνα, προτείνουν τέσσερις γενικές κατηγορίες κινήτρων σε μία μουσική 

αναβίωση (επιτρέποντας κάποια περίπτωση αναβίωσης να έχει κίνητρα από πάνω 

από μια κατηγορία).  

Η πρώτη κατηγορία προκύπτει από τη δυσαρέσκεια των αναβιωτών απέναντι σε 

διάφορες πτυχές του σύγχρονου κόσμου, το οποίο εκφράζεται ως αντι-
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μοντερνισμός.  Οι αναβιωτές κάνουν την τεχνολογία εχθρό τους και κάθε τι το 

καινούριο, το μοντέρνο, θεωρείται ότι κινείται ενάντια στο «φυσικό». Έτσι το 

παρελθόν ρομαντικοποιείται και εξιδανικεύεται.  

Η δεύτερη κατηγορία κινήτρων μιας μουσικής αναβίωσης έχει σχέση με την 

ενίσχυση της ταυτότητας μιας εθνότητας, μιας μειονότητας ή ενός κράτους, και 

συχνά σχετίζεται με την απομάκρυνση ή την αλλοτρίωση από τον οικείο 

πολιτισμό. Η αλλοτρίωση αυτή συμβαίνει με την εξύψωση της αρχαίας 

κληρονομιάς της «ομάδας», και συχνά αποτελεί μία στρατηγική για την απόδειξη 

της εγκυρότητας της ομάδας τόσο στα μέλη της όσο και στη διεθνή κοινότητα. Από 

την άλλη, η αναβίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οριοθέτηση και την 

αποκατάσταση της εθνικής καθαρότητας. 

Οι Bithell και Hill συνεχίζουν με την τρίτη κατηγορία η οποία έχει πολιτική χροιά. 

Δραστηριότητες αναβίωσης έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο από την αριστερά όσο και 

από τη δεξιά. Παραδείγματος χάρη, όπως περιγράφει ο N. Rosenberg (1993), η 

αναβίωση στην Αμερική προωθήθηκε από τα αριστερά κόμματα και τους 

σοσιαλιστές διότι γι’ αυτούς η αναβίωση δεν ήταν μόνο ένα αντιμοντερνιστικό 

σύμβολο αλλά εξέφραζε επίσης τη μεσαία τάξη και την υπάρχουσα κοινωνική 

κατάσταση της Αμερικής. Συγκρίνοντας την αναβίωση της παραδοσιακής μουσικής 

στην Ιταλία (Keller, Catalano και Colici, 2002) με αυτή της Αμερικής, παρατηρούμε 

ότι επέρχεται λίγα χρόνια αργότερα, στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Όμως έχει 

αρκετές ομοιότητες, αφού και στην Ιταλία τα αριστερά κινήματα έβλεπαν την 

παραδοσιακή μουσική ως ένα πολιτιστικό προϊόν της μη προνομιούχας τάξης, ως 

ένα όχημα ενάντια στην ελεύθερη αγορά του καπιταλισμού (Keller, Catalano και 

Colici, 2000).   

Η τέταρτη και τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει περιπτώσεις αναβίωσης που 

αποτελούν μια πρακτική απάντηση σε φυσικές ή και ανθρώπινες καταστροφές, 

εξαιτίας των οποίων η μουσική αλλά και άλλες πολιτισμικές πρακτικές έχουν 

μάλλον παύσει παρά ξεχαστεί ή εξελιχθεί. 

Τέλος οι δύο συγγραφείς μας απαντούν στην ερώτηση γιατί το παρελθόν 

χρησιμοποιείται τόσο συχνά και αποτελεσματικά ως ακτιβιστικό μέσο. Η 

απάντηση που δίνουν είναι ότι το παρελθόν εκτός από πηγή έμπνευσης 

αναγνωρίζεται και ως πηγή γνησιότητας.  
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3.2. Η περίπτωση του Launeddas 

Μπορούμε όμως να πούμε με σιγουριά ότι η περίπτωση του launeddas είναι μια 

περίπτωση μουσικής αναβίωσης; 

Η Livingston (1999), θέλοντας να δημιουργήσει ένα μοντέλο μουσικής αναβίωσης, 

κατέγραψε τη «συνταγή της επιτυχίας», της οποίας τη χρησιμότητα συνεχίζει να 

υποστηρίζει (Livingston, 2014). Τα συστατικά που χρειάζονται για τη συνταγή αυτή 

είναι τα εξής:  1) μεμονωμένα άτομα ή ένας μικρός πυρήνας αναβιωτών 2) 

πληροφοριοδότες ή/και πηγές πρότυπα (π.χ. ηχογραφήσεις) 3) μια ιδεολογία 

γύρω από την αναβίωση και τα κίνητρα αυτής 4) μια ομάδα «ακολουθητών» 

στους οποίους απευθύνεται η αναβίωση 5) Δραστηριότητες γύρω από την 

αναβίωση (π.χ. φεστιβάλ, διαγωνισμοί) 6) ένα μη κερδοσκοπικό ή/και εμπορικό 

εγχείρημα το οποίο να τροφοδοτεί την αναβίωση.   

Στην περίπτωση του launeddas μπορούμε να πούμε ότι συναντάμε και τα έξι αυτά 

«συστατικά». Αρχικά υπήρχαν μεμονωμένα άτομα τα οποία ενέπνευσαν την 

αναβίωση του οργάνου και θεωρούνται από τους ντόπιους ως τα πρόσωπα του 

κινήματος αυτού (βλέπε παρακάτω). Μάλιστα αποτελούνται και από μέλη της 

κοινότητας αλλά και από «ξένους», όπως συνηθίζεται (Livingston, 1999). 

Κατά τη διάρκεια της αναβίωσης του οργάνου υπήρχαν εν ζωή, αν και σε μεγάλη 

ηλικία, αρκετοί κάτοικοι οι οποίοι βίωσαν την παράδοση στο παρελθόν. Εντούτοις 

οι αναβιωτές, τουλάχιστον της σχολής του Sarrabus, ως αρχέτυπη πηγή 

χρησιμοποιούν ηχογραφήσεις από τους «μεγάλους δασκάλους» όπως τους 

αποκαλούν (Francesco, Simone, Lai, προσωπικές συνεντεύξεις, 2017), τους Efisio 

Melis, Antonio Lara και Aurelio Porcu, οι οποίοι δεν ήταν πλέον εν ζωή. 

«Οι ηχογραφήσεις που είναι καλές και που εγώ διαλέγω πάντα είναι αυτές του Efisio Melis. 

Είναι οι πιο όμορφες, είναι ο μεγαλύτερος δάσκαλος» (Lai, προσωπική συνέντευξη, 2017). 

Το τρίτο συστατικό της συνταγής της μουσικής αναβίωσης, στην περίπτωση του 

launeddas, θα το εξετάσουμε μέσα από την κατηγοριοποίηση από τους Bithell και 

Hill (2014) των κινήτρων που ωθούν τους αναβιωτές στον ακτιβισμό, όπως αυτή 

αναλύθηκε παραπάνω. 

Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της «εις άτοπον επαγωγής» μπορούμε να 

αποκλείσουμε την τέταρτη κατηγορία κινήτρων των Bithell και Hill, με τις φυσικές 
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ή και μη καταστροφές, καθώς η Σαρδηνία δεν έχει υπάρξει εμπόλεμη περιοχή και 

δεν έχει σημειωθεί κάποια μεγάλη φυσική καταστροφή.  Ούτε η πρώτη κατηγορία 

κινήτρων ταιριάζει στο προφίλ των Sardo αναβιωτών, διότι κάνουν μεγάλη 

προσπάθεια να εντάξουν το όργανο στη Σαρδηνία του σήμερα. Χρησιμοποιούν 

αρκετά τα social media για αυτόν τον σκοπό. Τόσο στην πλατφόρμα του YouTube 

υπάρχουν πολλά βίντεο από συναυλίες, συνεντεύξεις και ντοκιμαντέρ γύρω από 

το Launeddas, όσο και στη πλατφόρμα του instagram υπάρχουν γύρω στις 2.500 

δημοσιεύσεις με το #launeddas από οργανοπαίχτες, φορείς ακόμη και τουρίστες. 

Το αν τα κίνητρα της αναβίωσης του launeddas είναι μόνο/ή και πολιτικά (τρίτη 

κατηγορία κινήτρων) μπορούμε να το υποθέσουμε, εάν η αναβίωση της 

παραδοσιακής μουσικής στην ηπειρωτική Ιταλία, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

επηρέασε την αναβίωση του launeddas, μιας και πρόκειται για το ίδιο κράτος και 

κατ’ επέκταση την ίδια πολιτική ηγεσία. Σε μια τέτοια υπόθεση μπορούμε να 

πούμε πώς ναι τα κίνητρα της αναβίωσης είναι και πολιτικά καθώς η αναβίωση 

στην ηπειρωτική Ιταλία υποκινήθηκε και από τα κόμματα της αριστεράς (Keller, 

Catalano και Colici: 2000). Όμως με την μη εύρεση της απαραίτητης βιβλιογραφίας 

δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. 

Η κατηγορία κινήτρων στην οποία φαίνεται να ταυτίζεται η αναβίωση του 

launeddas είναι η δεύτερη, που έχει σχέση με την ενίσχυση της ταυτότητας. Όπως 

αναφέρεται και στο 1ο κεφάλαιο, η Σαρδηνία εκφράζει επανειλημμένα την ανάγκη 

ανεξαρτητοποίησης από την ηπειρωτική Ιταλία, επομένως το launeddas 

χρησιμοποιείται ως σύμβολο πολιτισμικής ταυτότητας των Sardo. Επομένως, 

μέσω της κατηγοριοποίησης των κινήτρων των  Bithell και Hill, μπορούμε να 

πούμε ότι στην περίπτωση του launeddas συναντάμε και το τρίτο συστατικό της 

συνταγής της αναβίωσης κατά Livingston. 

Το τέταρτο συστατικό της αναβίωσης έχει σχέση με τα πρόσωπα στα οποία 

απευθύνεται η αναβίωση, τα πρόσωπα τα οποία πιθανόν θα γίνουν μέρος της και 

θα αποτελέσουν τους «ακολούθους» της. Στη περίπτωση του launeddas αυτοί θα 

μπορούσαν να είναι όλοι οι κάτοικοι του νησιού μιας και πρόκειται για μια τοπική 

αναβίωση η οποία δεν έχει εξαπλωθεί έξω από τα όρια του νησιού σε ένα ίσως 

παγκόσμιο επίπεδο (βλέπε didgeridoo). Πιο συγκεκριμένα όμως η αναβίωση του 

οργάνου απευθύνεται σε αυτούς που ήδη ασχολούνται με τον πολιτισμό του 

νησιού, όπως είναι τα μέλη των πολιτιστικών συλλόγων. Όπως αναφέραμε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο (βλ. κεφ. 1ο) αλλά θα αναλύσουμε και παρακάτω (βλ. κεφ. 
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4ο), η αναβίωση του launeddas είναι κομμάτι μιας ευρύτερης πολιτισμικής 

αναβίωσης του νησιού η οποία αναπτύχθηκε σε διαφορετικές ταχύτητες. Έτσι η 

αναβίωση του launeddas απευθύνεται και στους ήδη υπάρχοντες αναβιωτές 

άλλων πολιτισμικών στοιχείων του νησιού, όπως είναι η γλώσσα. Τέλος, μιας και 

το launeddas παιζόταν και παίζεται κατά κύριο λόγο σε θρησκευτικές γιορτές, 

μπορούμε να πούμε ότι στους ακόλουθους της αναβίωσης είναι και η εκκλησία 

καθώς συνεχίζει να στηρίζει την ύπαρξη του launeddas ακόμη και κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας ( όπως έγινε και στη γιορτή της Santa Lucia, τον 

Δεκέμβριο του 2017, στην οποία ήμουν παρούσα).  

Δικαίως αναρωτιέται η Livingston (1999) κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε 

μια μουσική αναβίωση δίχως δραστηριότητες έκφρασής της (πέμπτο συστατικό 

αναβίωσης). Πέρα από την «Sagra degli agrumi», της οποίας την εθνογραφία θα 

δούμε παρακάτω, στη περίπτωση του launeddas συναντάμε και αμιγώς μουσικά 

φεστιβάλ. Ένα από αυτά είναι το «Φεστιβάλ launeddas» που διοργανώνεται κάθε 

Αύγουστο στο Villaputzu από το σύλλογο «Maistus de Sonus Villaputzu». Φέτος 

(2018) πραγματοποιήθηκε για ενδέκατη συνεχόμενη χρονιά. 

Το έκτο και τελευταίο συστατικό της αναβίωσης (η ύπαρξη ενός μη 

κερδοσκοπικού ή/και εμπορικού εγχειρήματος το οποίο να τροφοδοτεί την 

αναβίωση), το οποίο θα ολοκληρώσει την συνταγή της Livingston (1999), 

συνδέεται με το προηγούμενο διότι χρειάζεται κάποιος να προωθεί την 

αναβιούμενη ιδέα, χωρίς κάποιο χρηματικό κέρδος, μέσα από φεστιβάλ,  

παιδαγωγικές εκδόσεις, περιοδικά, προώθηση δισκογραφίας, με λίγα λόγια να 

υπάρχει το κατάλληλο μάρκετινγκ. Σε αυτό τον τομέα, η περίπτωση του launeddas 

είναι λίγο αδύναμη, ίσως εξαιτίας της μικρής αγοράς στην οποία απευθύνεται. 

Εντούτοις υπάρχει δραστηριότητα. Το «Maistus de Sonus Villaputzu», που 

αναφέρθηκε παραπάνω και που οργανώνει το «Φεστιβάλ launeddas», αποτελεί 

ένα καλό παράδειγμα, το ίδιο και ο σύλλογος οργανοπαιχτών launeddas του 

νησιού, οι οποίοι εκδίδουν το ετήσιο τεύχος τους, διοργανώνουν συναυλίες 

καθώς και ημερίδες, όλα με επίκεντρο το launeddas.  

Επομένως, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την περίπτωση του launeddas ως 

περίπτωση μουσικής αναβίωσης; Έχοντας, λίγο ή πολύ, όλα τα χαρακτηριστικά της 

αναβίωσης του προτύπου της Livingston (1999) και συγκρίνοντάς την με τα 

χαρακτηριστικά άλλων περιπτώσεων μουσικής αναβίωσης, μπορούμε όντως να 

επιβεβαιώσουμε ότι πρόκειται για μια αναβίωση του μουσικού οργάνου 
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launeddas. Αν η αναβίωση του launeddas ξεκινάει από το ίδιο το όργανο ή αν 

αποτελεί προέκταση μιας ευρύτερης τοπικής αναβίωσης, θα  εξεταστεί στο 

επόμενο κεφάλαιο. Αυτό όμως που πρέπει να επισημανθεί είναι πώς χρονικά, η 

έναρξη της αναβίωσης του launeddas ορίζεται ως τα τέλη της δεκαετίας των ’60 με 

αρχές των ’70, την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή δηλαδή με το αποκορύφωμα της 

περιόδου παρακμής του οργάνου (Κεφάλαιο 2ο). Οι δύο αυτές αντιφατικές 

«καταστάσεις», όπως και στην περίπτωση της γλώσσας sardo (Κεφάλαιο 1ο), για 

ένα χρονικό διάστήμα συνηπήρχαν. 

3.3. Τα πρόσωπα της Αναβίωσης 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία μιας 

αναβίωσης είναι τα «μεμονωμένα» άτομα και ο πυρήνας αναβιωτών που 

πλαισιώνουν το κίνημα. Επομένως αν θα μπορούσαμε να πούμε πως η αναβίωση 

του launeddas έχει πρόσωπο τότε, σύμφωνα με τις συζητήσεις που είχα με τους 

ντόπιους, αυτά είναι δύο και αντιστοιχούν στον Andreas W. F. Bentzon και στον 

Luigi Lai.  

  Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, πολλοί ερευνητές από το εξωτερικό, αλλά και 

ντόπιοι, κατέφθασαν στην ηπειρωτική Ιταλία για την παρατήρηση και την 

καταγραφή των παραδόσεων του τόπου (Pizza, 2004: 200). Την ίδια περίοδο 

λοιπόν  κατέφθασε στη Σαρδηνία και ο Δανός εθνομουσικολόγος Andreas W. F. 

Bentzon. Ο Bentzon εγκαταστάθηκε συγκεκριμένα στην περιοχή του Sarrabus (Villa 

Putzu, San Vito, Muravera) (βλ. Εικ. 2)και πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα γύρω 

από το launeddas. Αποτελεί την περίπτωση «ξένου» αναβιωτή που έρχεται από 

άλλο περιβάλλον από εκείνο του οποίου πολιτισμικές πρακτικές αναβιώνονται 

(Bithell, Hill, 2014). Η άφιξή του ξύπνησε τους οργανοπαίχτες από το μούδιασμα 

της κρίσης του οργάνου και της μεταπολεμικής περιόδου (Olienas, 2016). Επίσης 

αποτέλεσε την πρώτη  επιστημονική έρευνα που πραγματοποιήθηκε γύρω από το 

όργανο και έβαλε το launeddas στον παγκόσμιο χάρτη της μουσικής (Bentzon, 

1969).   

Από  την άλλη, ο Luigi Lai είναι οργανοπαίχτης του Launeddas από το San Vito ο 

οποίος το 1956 μετανάστευσε στην Ελβετία. Αφού σπούδασε εκεί μουσική,  

γύρισε πίσω στη Σαρδηνία το 1970 (Lai, 2018). Όπως αναφέρει, «γυρνώντας από 

την Ελβετία βρισκόμουν στο Κάλιαρι και τους έλεγα ότι παίζω το launeddas και με 

ρωτούσαν τι είναι αυτό;» (Lai, προσωπική συνέντευξη, 2017). Έτσι στα τέλη της 
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δεκαετίας του ’70 αποφάσισε να δημιουργήσει την πρώτη σχολή-σύλλογο 

launeddas, ονόματι «Concordia di launeddas» στο Κάλιαρι. Είναι ίσως ενδεικτικό 

της πορείας για την αποδοχή του οργάνου ότι μόλις το Φεβρουάριο του 2018 και 

ύστερα από πολλές πιέσεις κατάφερε να εντάξει το όργανο στο Concervatorio του 

Κάλιαρι και να γίνει ο πρώτος δάσκαλος launeddas σε ωδείο. «Τώρα μετά από 28 

χρόνια που το ζητάω μπήκε το Launeddas στα ωδεία. Γιατί; Δεν το είχαν σκεφτεί;» 

(Lai, προσωπική συνέντευξη, 2017). 

Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί η άποψη του Luigi Lai για τον Bentzon. Στη 

συνάντησή μας, όταν η Ilaria τον ρώτησε σχετικά, είπε ότι δεν πρόλαβε τον 

Bentzon όταν ήταν στη Σαρδηνία και ότι αυτός είναι μία από τις αιτίες που 

μαλώνει συχνά με τον κόσμο: 

«…Τώρα ο κόσμος ξέρει περισσότερο τον Benzon απ’ ό,τι τους δικούς μας δασκάλους. Αυτό 

είναι πολύ άσχημο!...Είπε κάποια καλά πράγματα αλλά είπε και κάποια τα οποία δεν 

χρησίμευαν σε τίποτα. Αλλά είχε μια ιδέα και την έκανε πραγματικότητα ενώ εμείς οι Sardi δεν 

κάνουμε τίποτα…» (Lai,  2017). 

Σε αυτόν που πρέπει να πει ευχαριστώ όλη η Σαρδηνία, σύμφωνα με τον Luigi Lai 

(Lai, 2017), για τη διάσωση του launeddas είναι ο ιταλός τραγουδοποιός και 

τραγουδιστής Angelo Braduardi. Σε μια συναυλία του Lai στη Ρώμη τον πλησίασε ο 

Braduardi και του πρότεινε να συμμετάσχει, παίζοντας launeddas, στον 

επερχόμενο δίσκο του «La pulce d’ acqua» (1977). Για τέσσερα χρόνια κάνανε μαζί 

συναυλίες σε όλη την Ιταλία αλλά και την Ευρώπη. Στην αυτοβιογραφία του ο 

Luigi Lai γράφει: 

 «Όταν ο κόσμος ξεκίνησε να με βλέπει στην τηλεόραση με τον Braduardi και να μην παίζω μόνο 

στις γιορτές του χωριού, κατάλαβαν ότι το launeddas είχε πολλές δυνατότητες και ότι δεν ήταν 

φτιαγμένο μόνο για την παραδοσιακή μουσική της Σαρδηνίας… To Launeddas άρχιζε να ανακτά 

τη θέση και τη φήμη που του αξίζει και να αναδεικνύει όλη του την ομορφιά και δόξα» (Lai, 

2018).   

Σίγουρα και οι δύο μαζί, Bentzon και Lai, αποτελούν «πρόσωπα κλειδιά» αν 

δανειστούμε τη κατηγοριοποίηση των Ruskin και Rice περί των μεμονωμένων 

ατόμων μιας εθνογραφίας (Ruskin και Rice, 2012). Διότι έπαιξαν, μάλιστα ο Luigi 

Lai συνεχίζει να παίζει, καίριο ρόλο στην παράδοση, στην αναβίωση όπως και στη 

συνέχεια του launeddas και είναι εξαιρετικά «διάσημοι» όχι μόνο στους κύκλους 
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του launeddas αλλά και στους κατοίκους του νησιού, πολλές φορές μάλιστα οι 

κάτοικοι δεν ξέρουνε τους λόγους που είναι τόσο γνωστοί. 

Παραδείγματος χάρη, ένα περιστατικό που μαρτυρά την εκτίμηση του κόσμου 

απέναντι στο πρόσωπο του Luigi Lai, συνέβη στη Muravera σε μια παρουσίαση 

βιβλίου, σχετικά με τον «ερωτικό ύμνο» της Σαρδηνίας («Non potho reposare», 

2017). Ο Luigi Lai είχε προσκληθεί να παίξει το κομμάτι στο launeddas, όμως 

έφτασε με μια ώρα καθυστέρηση.  Παρά το γεγονός αυτό, όταν μπήκε μέσα στην 

αίθουσα ο ομιλητής αναγκάστηκε να διακόψει διότι ο κόσμος σηκώθηκε όρθιος 

και ξέσπασε σε χειροκρότημα.  

Επίσης το 2017, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ των εσπεριδοειδών, το οποίο θα 

αναλυθεί παρακάτω, έγινε η παρουσίαση της αυτοβιογραφίας του Luigi Lai. 

Πρόκειται για ένα φεστιβάλ προβολής της ταυτότητας του τόπου και η επιλογή να 

γίνει η παρουσίαση του βιβλίου τότε μαρτυρά τη σημασία που έχει ο άνθρωπος 

αυτός για τον τόπο. Μάλιστα στην αρχή της εκδήλωσης, ο Ottavio Nieddu  

(δημοσιογράφος του τοπικού καναλιού Sardegna1 και παρουσιαστής της “Sagra 

degli agrumi” (βλ. κεφ. 4ο) προλόγισε: «Μέσα από τη ζωή του [του Luigi Lai] 

βλέπουμε τη δική μας κληρονομιά και ιστορία, την παραδοσιακή μας μουσική» 

(Nieddu, 2018). Επομένως η ταύτιση του launeddas με τον Lai θεωρείται 

δεδομένη. Πιο συγκεκριμένα, όχι μόνο του launeddas αλλά και ολόκληρης της 

παραδοσιακής μουσικής του νησιού.  

Τέλος, μπορεί κανείς να υποστηρίξει πως ο Luigi Lai είναι εν δυνάμει και 

«νεωτεριστής» (Ruskin και Rice, 2012). Είτε ως οργανοποιός, φτιάχνοντας 

launeddas σε ελάσσονα κλίμακα, είτε, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, όντας 

ένας από τους πρώτους οργανοπαίχτες του launeddas που έπαιξε άλλες μουσικές 

και σε άλλα πλαίσια από αυτά της περιφοράς και του Ballo Sardo. Το γεγονός αυτό 

προκάλεσε όμως και αντιδράσεις:  

«Κάποιοι [οργανοπαίχτες] είπαν ότι «καταστρέφω» αυτό που ξέρω να κάνω. Δεν καταστρέφω 

τίποτα... Ψάχνω πάντα διαφορετικά πράγματα. Η στασιμότητα σε οδηγεί στο θάνατο… Πρώτα 

ήταν μόνο χορός και περιφορά. Μα γιατί; Έπαιζα και ακορντεόν και έλεγα αφού αυτό παίζει και 

άλλο ρεπερτόριο γιατί όχι και το  launeddas;… Στον κόσμο άρεσε. Στην αρχή είπαν ότι το 

χαλάω… Είπα ότι δεν μπορώ να τρώω μόνο κοτόπουλο στο φούρνο, το θέλω στο τηγάνι, στη 

σούβλα, θα το φάω όπως μου αρέσει» (Lai, προσωπική συνέντευξη, 2017). 
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Όπως είδαμε και στην αρχή του κεφαλαίου, αναβιωτές ορίζονται εκείνοι οι οποίοι 

εκφράζουν και μεταλαμπαδεύουν την ιδέα της αναβίωσης. Η αρχή γίνεται από μία 

ομάδα ανθρώπων ή μεμονωμένα άτομα, οι οποίοι στη συνέχεια εξελίσσονται σε 

έναν πυρήνα αναβιωτών (Livingston, 1999). Όμως δε διευκρινίζεται με σαφήνεια 

στη σχετική βιβλιογραφία εάν ο πυρήνας των αναβιωτών θα έχει κοινή 

«ταχύτητα» μετάδοσης ή ακόμη και έναν κοινό τρόπο. Πέρα από τα διαφορετικά 

κίνητρα που αναφέρουν οι Bithell και Hell (2014), μέσα στην ίδια αναβίωση, στον 

ίδιο πυρήνα συναντώνται διαφορετικοί στόχοι αλλά και διαφορετικά μέσα 

μετάδοσης. Προκύπτει λοιπόν πως μια αναβίωση, μουσική ή όχι, μπορεί να είναι 

πολυεπίπεδη και πολυσήμαντη. Έτσι, στη δική μας περίπτωση, ο Bentzon 

«αναβιώνει» καταγράφοντας την κατάσταση όπως την βίωσε και υπήρχε εκείνη τη 

χρονική στιγμή και απευθυνόμενος στον επιστημονικό κλάδο. Ο Luigi Lai, από την 

άλλη, αποτελεί το παράδειγμα του αναβιωτή, ο οποίος πάει το όργανο ένα βήμα 

παραπέρα και είναι ανοιχτός σε νέες πρακτικές γύρω από το όργανο. Ίσως δεν 

είναι τυχαίο πως και οι δύο ήρθαν απ’ έξω, ο πρώτος όντας τελείως «ξένος» με 

την παράδοση ενώ ο δεύτερος οικείος μεν με τον πολιτισμό, ως ντόπιος, αλλά για 

ένα μεγάλο διάστημα σε απόσταση από αυτόν. Παράλληλα  όμως με τα 

«πρόσωπα της αναβίωσης», υπάρχουν και οι αναβιωτές οι οποίοι μένουν πιστοί 

στην παράδοση όπως την έχουν βιώσει ή όπως τους την έχουν αφηγηθεί και 

δείχνουν καχυποψία σε καινούργιες πρακτικές. Όμως όλοι αυτοί συνυπάρχουν και 

δημιουργούν εντός του κινήματος. Η αναβίωση επομένως αποτελεί ένα πεδίο που 

συγκεντρώνει διαφορετικούς λόγους και πρακτικές σε σχέση με ένα παρελθόν. 
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4. Sagra degli agrumi 

4.1. Η γιορτή των εσπεριδοειδών  

Τη δεύτερη φορά που επισκέφτηκα τη Σαρδηνία (Απρίλιος 2017) ήταν για τη 

«Sagra degli agrumi» (Φεστιβάλ των εσπεριδοειδών) που γίνεται κάθε χρόνο στη 

Muravera. Επέλεξα εκείνη τη περίοδο εσκεμμένα. Ένα φεστιβάλ είναι σημαντικό 

γεγονός σε μια μικρή κοινότητα, διότι περιλαμβάνει το σύνολο της κοινότητας 

στην οποία λαμβάνει χώρα, αποκαλύπτοντας τους κανόνες της κοινωνικής 

οργάνωσης και των πολιτισμικών προτύπων της (Plastino, 2003: 148). Από 

εθνομουσικολογική σκοπιά, η μουσική επιτέλεση μαζί με το χορό συνήθως 

βρίσκονται στο επίκεντρο ενός φεστιβάλ και αποτελούν το αποκορύφωμα της 

γιορτής. Επίσης, η συμπεριφορά που σχετίζεται με τη μουσική επιτέλεση και το 

χορό, η οποία και παρατηρείται σε μια επιτόπια έρευνα, σε μια γιορτή μπορεί να 

εμφανιστεί στο αποκορύφωμά της (Plastino, 2003: 148). Επιπλέον, όλοι με 

πληροφορούσαν πως είναι η καλύτερη ευκαιρία για να ακούσει κανείς το 

launeddas είναι στη Μuravera μετά την περιφορά.Το 2017 πραγματοποιήθηκε η 

46η «Sagra degli agrumi». 

 

Εικόνα 9: Καλωσορίσατε στο 46ο «Φεστιβάλ Εσπεριδοειδών» 
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 Η πρώτη sagra degli agrumi πραγματοποιήθηκε το 1961 όταν ο τότε πρόεδρος του 

Pro loco (πολιτιστικό κέντρο) της Muravera, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα 

τυπικό προϊόν της περιοχής, την καλλιέργεια εσπεριδοειδών, και να ονομάσει 

προς τιμήν του ένα φεστιβάλ που είχε ως κύριο καθήκον όχι μόνο να το 

προωθήσει αλλά και να γνωστοποιήσει στους τουρίστες και τους επισκέπτες που 

θα συμμετάσχουν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου, τα τυπικά προϊόντα, καθώς και 

την πόλη και τα περίχωρά της. Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια περίοδο στην 

ηπειρωτική Ιταλία, οι Grecanici ξεκινούσαν μια παρόμοια προσπάθεια για την 

προώθηση της γλώσσας αλλά και γενικότερα του πολιτισμού τους ως ένα άξιο 

στοιχείο της ιταλικής κληρονομιάς (Pipyrou, 2016: 5).  

Το φεστιβάλ διαρκεί 3 μέρες (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή). Στις δυο πρώτες 

μέρες λαμβάνουν χώρα διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως για παράδειγμα 

οι «corte apertas» (ανοιχτές αυλές), συναυλίες, και χοροί, ενώ την τρίτη μέρα 

γίνεται η καθιερωμένη παρέλαση που καταλήγει στον χορό στην κεντρική πλατεία.  

 

4.2. Cortes Apertas 

Μέσα στις εκδηλώσεις της «sagra degli agrumi» είναι και οι cortes apertas 

(ανοιχτές αυλές). Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες παλιών αρχοντικών, ανοίγουν 

τις αυλές των σπιτιών τους για τις μέρες του φεστιβάλ και φιλοξενούν θεματικές 

εκθέσεις που παραπέμπουν στα ήθη και τα έθιμα του τόπου, παραδείγματος χάρη 

στην αγροτική ζωή, στην παραδοσιακή κουζίνα, στις παραδοσιακές φορεσιές.  

Σε ένα από τα σπίτια αυτά φιλοξενούνταν έκθεση με θέμα το launeddas. Ήτανε 

ένα δωμάτιο στο οποίο είχανε κρεμάσει διάφορα ταμπλό με πληροφορίες για το 

όργανο, όπως για παράδειγμα τα διάφορα είδη, την έκταση, τον τρόπο 

κατασκευής και τη μορφολογία του. 

Εκτός από τα ταμπλό, στην έκθεση υπήρχε επίσης ένα τραπέζι με όλα τα εργαλεία 

που χρησιμοποιεί ένας κατασκευαστής launeddas (Εικ. 11). Είχε μικρά μαχαίρια, 

κερί, το οποίο χρησιμοποιείται για το κούρδισμα, κλωστές για το δέσιμο των 

καλαμιών και φυσικά την πρώτη ύλη, τα καλάμια. 
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Εικόνα 10: Μέρος της έκθεσης                                                               Εικόνα 11: Τα εργαλεία ενός οργανοποιού  

 

                                Εικόνα 12: Μέρος της έκθεσης 

Κατά την είσοδο στο χώρο της θεματικής έκθεσης γινόταν υποδοχή από δύο 

νεαρούς, υπεύθυνους για την ξενάγηση όσων την επιθυμούσαν. Θέλησα να 

παρακολουθήσω την ξενάγηση διότι ήμουν περίεργη να ακούσω τι θα πουν. Τους 

άκουσα με προσοχή χωρίς να τους διακόψω, προσποιούμενη όμως ότι δεν ξέρω 

τίποτα γύρω από το όργανο, ώστε να μου πουν όσα περισσότερα γνωρίζουν. Οι 

πληροφορίες που έδιναν ήταν οι πολύ βασικές γύρω από το όργανο. Θα περίμενε 

κανείς να είναι αυτονόητες  για τους Sardo, μιας και μιλάμε για το παραδοσιακό 

όργανο το οποίο υπάρχει μόνο στη νησί τους και για το οποίο δηλώνουν τόσο 

περήφανοι. Αφού τελείωσαν, τους ρώτησα αν παίζουν οι ίδιοι launeddas και αφού 



42 
 

η απάντησή τους ήταν αρνητική, ρώτησα πώς και βρίσκονται σε αυτή τη θέση και 

μου είπαν ότι πάνε σε τεχνικό λύκειο της Muravera και κάνουν κάτι σαν πρακτική 

άσκηση όντας εθελοντές στο φεστιβάλ, και απλώς έτυχε να είναι σε αυτό το 

πόστο. 

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την έξοδό μας απ’ την έκθεση με την Ilaria, 

συναντήσαμε μια γνωστή της και μητέρα ενός πρώην μαθητή μου. Αφού 

συστηθήκαμε, η Ilaria της εξήγησε ότι κάνω έρευνα για την πτυχιακή μου εργασία 

γύρω από το launeddas και γενικά τη μουσική του νησιού. Η απόκρισή της ήταν: « 

Πολύ ωραία! Να μας τα μάθεις και μας που δεν τα ξέρουμε!». Της απάντησα ότι 

πολύ ευχαρίστως, αλλά η εργασία θα είναι στα ελληνικά γραμμένη. Συνέχισα 

αστειευόμενη λέγοντας ότι αν επιμένουν βέβαια, θα μπορούσαμε να την 

μεταφράσουμε στα ιταλικά ή ακόμα καλύτερα στα sardo. Η άμεση αντίδραση της 

ήταν να βάλει τα γέλια. Έπειτα πρόσθεσε: «Καλύτερα στα ιταλικά διαφορετικά 

είναι πιο πιθανόν να τη διαβάσουμε στα ελληνικά παρά στα sardo».  

Επομένως, η απόφαση να παρουσιάσουν τη μουσική κληρονομιά του τόπου στην 

έκθεση δύο έφηβοι, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο όργανο 

και τη μουσική γενικότερα, σε μια γιορτή, η οποία παρουσιάζει και προωθεί την 

πολιτιστική ταυτότητα του τόπου, νομίζω ότι δίνει μία ένδειξη για την διαχείριση 

του πολιτισμού στη Σαρδηνία, όπως τουλάχιστον υλοποιήθηκε στο συγκεκριμένο 

τόπο και χρόνο. Παράλληλα, ορισμένοι κάτοικοι φάνηκε να παρατηρούν την 

προσπάθεια της γενικότερης  πολιτιστικής αναβίωσης αλλά χωρίς να δείχνουν 

κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και οι γνώσεις τους γύρω από το θέμα να είναι 

περιορισμένες . 

4.3. Η παρέλαση 

Η Κυριακή 8 Απριλίου ήταν η τρίτη και τελευταία μέρα της «Sagra degli agrumi». Η 

μέρα ξεκινούσε με το σημαντικότερο γεγονός του τριημέρου, την παρέλαση. Η 

παρέλαση κάθε χρόνο λαμβάνει χώρο στη via Roma, τον κεντρικό δρόμο της 

Muravera, και έχει μήκος λίγο παραπάνω από 2,5 χιλιόμετρα.  

Στην παρέλαση συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι απ’ όλη τη Σαρδηνία, με τις 

παραδοσιακές φορεσιές της κάθε περιοχής. Ορισμένοι σύλλογοι συνοδεύονται 

από τη χορευτική ομάδα τους και από μουσικούς οι οποίοι παίζουν τους χορούς 

της εκάστοτε περιοχής. Στην παρέλαση όμως συναντάει κανείς και τα etnotraccas, 



43 
 

καρότσες (Εικ. 25) πάνω στις οποίες αναπαρίστανται διάφορες εικόνες της 

παραδοσιακής ζωής του τόπου. Ακόμα συμμετέχουν και καρναβαλιστές με 

παραδοσιακές  φορεσιές καρναβαλιού της Σαρδηνίας, καθώς και ιππείς, επίσης με 

παραδοσιακές στολές.  

Στη φετινή παρέλαση συμμετείχαν 58 πολιτιστικοί σύλλογοι, 33 ιππικοί σύλλογοι 

και 7 etnotraccas. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι ήταν απ’ όλη τη Σαρδηνία ενώ πολλές  

περιοχές είχαν περισσότερες από μία συμμετοχές. Τις πιο πολλές φέτος τις είχε το 

Villaputzu, το γειτονικό χωριό της Muravera, με τέσσερις συλλόγους. Δηλαδή ένα 

χωριό με 4.800 κατοίκους έχει τέσσερις πολιτιστικούς συλλόγους.  

Ο κόσμος που ήταν εκεί για να παρακολουθήσει την παρέλαση ήταν πολύ 

περισσότερος από ό,τι θα περίμενε κανείς για μια τόσο μικρή πόλη και 

αποτελούνταν από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, επισκέπτες από όλη τη 

Σαρδηνία αλλά και αρκετούς τουρίστες. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πώς το 

τηλεοπτικό κανάλι Sardegna1, το οποίο κάλυπτε  τηλεοπτικά και τις τρεις μέρες 

του φεστιβάλ, μετέδιδε live την παρέλαση. Υπήρχαν επίσης σχολιαστές, τόσο για 

τους τηλεθεατές όσο και για τους παρόντες. 

Η παρέλαση ξεκίνησε με πρώτη συμμετοχή το «Gruppo Folk Muraverese», την 

πολυπληθέστερη ομάδα από όσες συμμετείχαν, με πάνω από εκατό 

συμμετέχοντες όλων των ηλικιών. Η χορευτική ομάδα του γκρουπ χόρεψε 

μπροστά στις κάμερες έναν χορό muraverese, συνοδευόμενη από ένα μόνο 

organetto.  Ο Fabbio Spano, πρόεδρος του «Gruppo Folk Muraverese», σε 

συνέντευξή του σε εκπομπή του  Sardegna1 στο πλαίσιο του φεστιβάλ, είπε πως οι 

προετοιμασίες για τη γιορτή ξεκινάνε πέντε με έξι μήνες νωρίτερα. Τόσος χρόνος 

χρειάζεται ώστε να προετοιμαστούν, να μάθουν τις χορογραφίες, να  φτιάξουν τις 

στολές, αλλά και να βρουν άτομα, μιας και τα ενεργά μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια 

της χρονιάς είναι πολύ λιγότερα (F. Spano, 2018). Αυτό που μας εξηγεί ο Fabbio 

είναι το πόσο σημαντικό είναι το φεστιβάλ για τους ίδιους τους κατοίκους της 

Muravera, και πόση προσοχή δίνουν στην εικόνα που προβάλουν. Άραγε σε αυτό 

συμπεριλαμβάνεται και το launeddas ή είναι ένα κομμάτι της παράδοσής τους το 

οποίο διαχειρίζονται διαφορετικά; 

Ακολούθησε ο δεύτερος σύλλογος της Muravera. Σε αυτόν έπαιζε launeddas ο 

Roberto μαζί με τον συνονόματο του στο ακορντεόν (Εικ. 20). Έπαιζαν το ίδιο 

ρεπερτόριο με εκείνο στην περιφορά της Santa Lucia το Δεκέμβριο του 2017. 
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Σταθήκανε και αυτοί μπροστά στις κάμερες όμως σε αντίθεση με το προηγούμενο 

γκρουπ δεν χόρεψε κανείς. Ήταν μια από τις πολλές περιστάσεις, στις οποίες 

ήμουν παρούσα, όπου το launeddas δε συνδυάστηκε με το χορό (βλ. 2ο 

κεφάλαιο).  

 

 

Εικόνα 13: Ο σύλλογος Launeddas του Villaputzu στην παρέλαση της “Sagra degli Agrumi” 

 

Ακριβώς από πίσω ερχόταν ο σύλλογος launeddas του Villaputzu (Εικ. 13), ο 

οποίος διοργανώνει κάθε χρόνο και το φεστιβάλ launeddas στο Villaputzu. Ο 

κόσμος τους υποδέχτηκε ένθερμα. Οι οχτώ οργανοπαίχτες του συλλόγου 

παρέλασαν στη σειρά ο ένας δίπλα στον άλλον. Στην άκρη βρίσκονταν ο Francesco 

και ο Simone, ενώ στη μέση ο δάσκαλός τους Gianfranco Mascia. Οι σχολιαστές 

δεν παρέλειψαν να αναφέρουν πώς το Villaputzu είναι η γενέτειρα μεγάλων 

δασκάλων  του launeddas, επομένως πολλοί είναι οι νέοι που ακολουθούν το 

δρόμο του launeddas. 

Λίγο αργότερα πέρασε και o σύλλογος «Concordia di launeddas» με οκτώ 

οργανοπαίχτες στοιχισμένους σε δύο τετράδες. Ο συγκεκριμένος σύλλογος, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, ιδρύθηκε από τον Luigi Lai το 1982 με χρηματοδότηση 

του δήμου του Cagliari.  Όμως μετά από τέσσερα χρόνια διαλύθηκε μέχρι την 

επόμενη χρονιά, το 1987, όταν ορισμένα από τα μέλη ξαναέσμιξαν, χωρίς τον Luigi 

Lai και ανεξάρτητοι από το δήμο.  
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Σε γενικές γραμμές, οι σύλλογοι που είχαν launeddas ήταν κυρίως από την 

περιοχή του Sarrabus (Εικ.2) όπου ανήκει και η Muravera. Από την άλλη, το 

organetto συναντάται σε πολύ περισσότερους συλλόγους, κυρίως από την 

περιοχή του Campidano  (Cagliari), και σε πολλούς συνδυασμούς, όπως δύο 

organetti (Castiadas), organetto – launeddas (Muravera) (Εικ. 20), organetto -  

τραγούδι, organetto – τραγούδι –κρουστά (Quarto), organetto – κιθάρα (Εικ. 23), 

organetto – τραγούδι – κιθάρα (Santa Rughe)  και, τέλος, το πιο σύνηθες, solo 

organettoΜάλιστα σε κάποιους απ’ τους συλλόγους που πέρασαν με solo 

organetto παρατήρησα ότι το παίξιμο ήταν διαφορετικό από αυτό που είχα 

ακούσει μέχρι τότε, με πιο πολλά γεμίσματα και στολίδια. Oι σύλλογοι αυτοί ήταν 

απ’ τη βόρεια πλευρά του νησιού, κοντά στο Sassari (Porto Torres, Osilo). 

Ένα απ’ τα etnotraccas της Muravera είχε ως θεματική τα καλάμια και τη χρήση 

τους. Όπως ανέφεραν και οι σχολιαστές, τα καλάμια είχαν μια ιδιαίτερη θέση στην 

καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής του Sarrabus. Πάνω στην καρότσα, 

κάποιος επεξεργαζόταν το καλάμι, κάποιος άλλος είχε ανάψει φωτιά με τη 

βοήθεια των καλαμιών και έψηνε στη σούβλα, κάποιες γυναίκες 

χρησιμοποιούσαν μία κατασκευή από καλάμια σαν σκάφη για το πλύσιμο των 

ρούχων, καθώς και διάφορες άλλες κατασκευές με καλάμια, όπως στέγαστρο, ενώ 

δεν έλειπε και κάποιος που έπαιζε launeddas. Τα καλάμια αποτελούν ένα φυσικό 

προϊόν της περιοχής, το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι ντόπιοι σε διάφορες 

περιστάσεις της καθημερινότητάς τους. Επομένως δεν προκαλεί εντύπωση πως το 

launeddas από την αρχή της ύπαρξής του κατασκευαζόταν από καλάμια και δεν 

μεταποιήθηκε παρά σε πολύ μικρή κλίμακα. 
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Εικόνα 14:  Συμμετέχουσες στην παρέλαση της “Sagra degli Agrumi” 

 

Επίσης αξίζει μία αναφορά στη σημασία των παραδοσιακών στολών, καθώς 

δόθηκε μεγάλη προσοχή σε αυτές κατά την τηλεοπτική κάλυψη, με τους 

παρουσιαστές να τις περιγράφουν λεπτομερώς. Υπήρχαν όντως διαφορές, μικρές 

και μεγάλες, από περιοχή σε περιοχή, με τις φορεσιές της βόρειας Σαρδηνίας να 

είναι πιο εντυπωσιακές, με περίτεχνα κεντήματα, και πολλά στολίδια και 

κοσμήματα (Εικ. 14). Όλοι οι οργανοπαίχτες του launeddas, ανεξαρτήτως 

περιοχής, ήταν ντυμένοι με παραδοσιακή στολή. Όμως οι περισσότεροι 

προτιμούσαν την καθημερινή στολή (Εικ. 13), η οποία αποτελείται από μαύρο 

κοτλέ παντελόνι, μαύρο γιλέκο και άσπρο πουκάμισο. Όταν είχα ρωτήσει τον 

Francesco αν φοράνε στολή όταν παίζουν μου απάντησε: «Πάντα. Δεν ξέρω γιατί, 

αλλά έτσι είναι. Πάντα φοράμε σε όλες τις περιστάσεις» (Francesco, προσωπική 

συνέντευξη, 2017).  

Το κοινό έδειχνε να απολαμβάνει την παρέλαση χειροκροτώντας όλους τους 

συμμετέχοντες, παίρνοντας μέρος στα τυχόν «παιχνίδια» των καρναβαλιστών, και 

όσοι ήξεραν, τραγουδώντας μαζί με τους συμμετέχοντες τα παραδοσιακά 

τραγούδια του νησιού. 
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Εικόνα 15: Στιγμές από τη “Sagra degli Agrumi” 

 

Κάποια στιγμή όμως ο κόσμος άρχισε να κουράζεται απ’ τις πολλές συμμετοχές 

και να διαλύεται σιγά-σιγά, καθώς τελικά η παρέλαση διήρκησε δυόμιση ώρες! 

Ρωτώντας τους γύρω μου, έμαθα ότι κάθε χρόνο η παρέλαση είναι και 

μεγαλύτερη, γεγονός που έχει γίνει κουραστικό. Στην ερώτησή μου πώς μπορεί 

κάποιος να συμμετάσχει στην παρέλαση, πληροφορήθηκα ότι όποιος θέλει 

μπορεί να συμμετέχει με το σύλλογο του, απ’ όλη τη Σαρδηνία. Καταθέτοντας στο 

δήμο ένα ποσό, εξασφαλίζει τη συμμετοχή του και καλύπτει μέρος των εξόδων για 

τη χρήση των χώρων και υποδομών– για παράδειγμα οι σχολικές μονάδες 

χρησιμοποιούνται ως χώρος ετοιμασίας των φιλοξενούμενων συλλόγων. Τέλος με 

ενημέρωσαν ότι το απόγευμα  στην πλατεία βραβεύουν το καλύτερο etnotraccas 

και το πρώτο βραβείο είναι χίλια ευρώ.   

4.4. Μήπως είναι φολκλόρ; 

Κατά τη διάρκεια της παρέλασης σκεφτόμουν πολύ έντονα τη συζήτηση μου με 

τον Guliano, τον συνάδελφό μου στο σχολείο, ο οποίος είχε επίσης μεσολαβήσει 

για να συναντηθώ με το Luigi Lai. Όταν τον ρώτησα αν ξέρει να χορεύει μου 

απάντησε πως όχι. 



48 
 

 «Δεν πάω να μάθω τώρα γιατί πολλοί που ξέρουν να χορεύουν και πάνε στους πολιτιστικούς 

συλλόγους δεν ξέρουν τίποτα για την παράδοση…  Πιστεύω ότι ρισκάρουν να γίνουν φολκλόρ, 

μια έκθεση για τους τουρίστες, και αυτό δεν μου αρέσει… Δεν το κάνουν με την καρδιά τους. 

Είναι μόνο για να φαίνεσαι, το να είσαι στην παρέλαση του San Efisio, και εδώ στη sagra degli 

agrumi. Γιατί συμμετέχεις στην παρέλαση, είναι ο κόσμος από κάτω και σε βλέπει, είναι η 

τηλεόραση που σε τραβάει… Αν όντως τους «κινούσε» η αγάπη για την παράδοση θα 

ενδιαφέρονταν να διαβάσουν κάποια πράγματα, θα μιλούσαν τη γλώσσα που οι περισσότεροι 

δεν το κάνουν, θα τη μάθαιναν στα παιδιά τους, που οι περισσότεροι δεν το κάνουν… Υπάρχουν 

φυσικά κάποιοι που το κάνουν για την παράδοση, αλλιώς δεν θα υπήρχαν οι σύλλογοι, αλλά 

αυτοί είναι λίγοι» (Guliano, προσωπική συνέντευξη, 2017). 

Τι εννοούσε ο Guliano με τη λέξη φολκλόρ; Ο Παύλος Κάβουρας (2010) στο βιβλίο 

«Φολκλόρ και Παράδοση», αναφέρει πως η λέξη φολκλόρ έχει δύο κύριες 

συνδηλώσεις στα αγγλικά. Πρώτον, σημαίνει «το σύνολο των άγραφων 

παραδόσεων, δοξασιών, θρύλων, γνωμικών, εθίμων κ.λπ. ενός πολιτισμικού 

μορφώματος (culture)» και δεύτερον, «τη συστηματική μελέτη και επιστημονική 

διερεύνηση όλων των στοιχείων του παραπάνω συνόλου» (Κάβουρας, 2010: 29). 

Στα ελληνικά υπάρχουν  δύο χρήσεις, οι οποίες ταυτίζονται με αυτές των αγγλικών 

όμως υπάρχει και μια τρίτη με «μειωτικό περιεχόμενο». Σημαίνει «την 

κακόγουστη αισθητική που βασίζεται στην επιφανειακή μίμηση προτύπων από 

τον παραδοσιακό λαϊκό πολιτισμό» (Κάβουρας, 2010: 29). 

Δεν γνωρίζω αν υπάρχει αυτή η αρνητική χροιά στη λέξη φολκλόρ στα ιταλικά 

αλλά όταν άκουσα τον Guliano, έτσι ένιωσα να τη χρησιμοποιεί. Τότε, μήνες πριν 

το φεστιβάλ, μου είχε φανεί λίγο κυνικός και απόλυτος στις απόψεις του. Όμως 

κατά τη διάρκεια της παρέλασης κατανόησα αυτό που μου περιέγραφε. Ο Ottavio 

Nieddu στην εκπομπή «Thesauro», δήλωσε πως μέσω των εσπεριδοειδών η 

Muravera και ευρύτερα η περιοχή του Sarrabus βάζουν «στη βιτρίνα» την περιοχή 

και την παράδοσή της ώστε να τη γνωρίσουν οι επισκέπτες της (Nieddu, 2018). 

Επομένως μεταξύ των στόχων του φεστιβάλ είναι και ο τουρισμός. Όπως έγραψε 

και ο Adam R. Kaul, αυτό που κάνει η αναβίωση για τους ντόπιους, είναι πως, 

μέσω των φεστιβάλ, εισάγει νέες οικονομικές ευκαιρίες και αυτό αλλάζει τον 

τρόπο με τον οποίο η μουσική παίζεται και εκλαμβάνεται (Kaul, 2009: 62). Πιο 

συγκεκριμένα, χωρίς να θεωρούμε ότι  η άποψη ορισμένων ανθρώπων αποτελεί 

τη μόνη αλήθεια, η εικόνα που δημιουργείται για το launeddas θα μπορούσε να 

συμπυκνώνεται στα λόγια του Barnaby Brown (2006: 42), «θεωρώ ότι οι 

λαογραφικές εκδηλώσεις σκοτώνουν τον πλούτο αυτού του οργάνου».  
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 Το γεγονός όμως ότι οι ντόπιοι έρχονται κυρίως σε επαφή με το όργανο μέσω 

τέτοιου είδους εκδηλώσεων, ίσως εξηγεί γιατί ορισμένοι έχουν δημιουργήσει 

αυτή την εικόνα και θεωρούν πως το όργανο παίζεται μόνο στις περιφορές και 

στους χορούς sardo. Από την άλλη, η μικρή αυτή επαφή ίσως αποτελεί το 

έναυσμα για τη γνωριμία ενός καινούργιου κόσμου, ώστε να αρχίσουν να 

εμπλέκονται σε αυτόν όλο και βαθύτερα. Επομένως παρατηρούμε ότι και μεταξύ 

των κατοίκων μίας περιοχής όπου συμβαίνει μία αναβίωση, υπάρχει, αντίστοιχα 

με το προηγούμενο κεφάλαιο, πολυεπίπεδη και διαφορετικών ταχυτήτων 

ανταπόκριση. Έτσι συνυπάρχουν μαζί, η φίλη της Ilaria, η οποία δείχνει 

ενδιαφέρον για την παράδοση του τόπου αλλά περιμένει εξωτερικά εναύσματα 

για να τη γνωρίσει πραγματικά, τα μέλη των συλλόγων, οι οποίοι, είτε είναι 

παρόντες όλη τη χρονιά ή μόνο στις μεγάλες γιορτές, αναβιώνουν συγκεκριμένες 

παραδόσεις με συγκεκριμένο τρόπο, ο Guliano που απορρίπτει οτιδήποτε 

χαρακτηρίζει ως φολκλόρ, αλλά και οι θεατές της γιορτής οι οποίοι είναι κατά 

βάση παρατηρητές. Όλοι μαζί συγκροτούν το σώμα των αναβιωτών αλλά 

ταυτόχρονα και το κοινό στο οποίο απευθύνεται μια αναβίωση.  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις όμως δεν αφορούν μόνο την αναβίωση του 

launeddas. Από τη βιβλιογραφία στο προηγούμενο κεφάλαιο προκύπτει ότι η 

αναβίωση δεν αφορά  μόνο την μουσική αλλά επηρεάζει και επηρεάζεται και από 

το ευρύτερο πολιτισμικό περιβάλλον. Το εθνογραφικό υλικό που συλλέχθηκε στην 

παρούσα έρευνα δείχνει ότι δεν αναπτύσσονται όλοι οι τομείς μιας αναβίωσης με 

την ίδια ταχύτητα, μιας και σε κάθε τομέα εμπλέκονται και ταυτίζονται 

διαφορετικός αριθμός αναβιωτών και με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο. Έτσι θα 

μπορούσαμε να βγάλουμε ένα πρώτο συμπέρασμα, ότι η αναβίωση του 

launeddas δεν έχει αναπτυχθεί με τον ίδιο ρυθμό όπως η αναβίωση της γλώσσας 

ή του χορού ή ακόμα και των παραδοσιακών φορεσιών. Το φεστιβάλ του 

launeddas είναι γεγονός εδώ και μόλις έντεκα χρόνια, ενώ αντίστοιχα η γιορτή των 

εσπεριδοειδών πραγματοποιείται εδώ και 46 χρόνια και κάθε χρόνο έχει όλο και 

περισσότερες συμμετοχές. Ακόμη και στη γιορτή εσπεριδοειδών η παρουσία του 

οργάνου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν ήταν τόσο κεντρική όσο μου είχαν 

περιγράψει, ούτε όσο θα μπορούσε να είναι. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι 

παραγκωνίζουν το όργανο και τη σημασία του. 
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Επίλογος 

Η παρούσα λοιπόν πτυχιακή έχει ως βασικούς πυλώνες την γνωριμία με τον τόπο 

της Σαρδηνίας και το μουσικό όργανο launeddas, την μελέτη του κινήματος της 

αναβίωσης και την καταγραφή της εθνογραφίας του «Φεστιβάλ εσπεριδοειδών». 

Με βάση λοιπόν αυτούς τους πυλώνες χωρίστηκαν και τα κεφάλαια της εργασίας.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γνωρίσαμε τον τόπο και την ιστορία του, τόσο γεωπολιτικά 

όσο και μουσικά. Στο δεύτερο κεφάλαιο έγινε μια μικρή εισαγωγή στην 

πολιτισμική οργανολογία και παρουσιάστηκε το μουσικό όργανο launeddas, ο 

τρόπος κατασκευής του, η προϊστορία και η ιστορία του. Στο τρίτο κεφάλαιο, 

μέσω της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, μελετήσαμε το φαινόμενο των μουσικών 

αναβιώσεων και στη συνέχεια επιχειρήσαμε να το «εφαρμόσουμε» στην 

περίπτωση του launeddas. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο, μέσω της εθνογραφίας 

του φεστιβάλ εσπεριδοειδών, εξετάσαμε κατά πόσο οι σύγχρονες πολιτισμικές 

πρακτικές εμπεριέχουν στοιχεία φολκλόρ ή/και αναβίωσης, καθώς και τις 

διαφορετικές «ταχύτητες» της αναβίωσης αυτής. 

Επομένως, μέσω της παρούσας εργασίας, μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι η 

Σαρδηνία είναι ένας τόπος με πολύ έντονη ιστορία, με αποτέλεσμα σημαντικοί 

τομείς του πολιτισμού της, όπως η μουσική και η γλώσσα, να έχουν επηρεαστεί 

και διαμορφωθεί μέσω αυτής. Επίσης καταλήξαμε στο γεγονός πως η αναβίωση 

του launeddas είναι πραγματικότητα και γίνονται προσπάθειες να ενταχθεί το 

όργανο στην καθημερινότητα του νησιού, όπως για παράδειγμα με την ένταξή του 

στο πρόγραμμα του ωδείου του Κάλιαρι, με την δημιουργία του «Φεστιβάλ 

Launeddas», την συσπείρωση των οργανοπαιχτών σε έναν ενιαίο σύλλογο 

«Οργανοπαιχτών Launeddas Σαρδηνίας» και τη γενικότερη παρουσία του σε 

εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό του νησιού. Η προσπάθεια 

αυτή, ενώ ξεκίνησε δειλά πριν από πενήντα περίπου χρόνια, τα τελευταία 

δεκαπέντε χρόνια φαίνεται να αποκτά δυναμικότητα, μιας και σχεδόν όλες οι 

πρωτοβουλίες που αναφέραμε παραπάνω έγιναν μόλις τα τελευταία έντεκα 

χρόνια. 

Στρέφοντας το βλέμμα στη μεγάλη εικόνα, παρατηρήσαμε ότι η αναβίωση του 

Launeddas κινείται με διαφορετική, πιο αργή, ταχύτητα από ότι άλλα τμήματα της 

γενικότερης πολιτισμικής αναβίωσης της Σαρδηνίας, όπως ο χορός ή η γλώσσα, 
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αφού η αναβίωση του ξεκίνησε ενώ ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί η περίοδος 

παρακμής του οργάνου. Φαίνεται δηλαδή ότι κάθε παρακλάδι της πολιτισμικής 

αναβίωσης αναπτύχθηκε με τον δικό του ρυθμό και τρόπο, ανάλογα με τις 

συνθήκες στις οποίες ξεκίνησε, την ανταπόκριση του κόσμου και τον πυρήνα 

αναβιωτών που συγκέντρωσε.  

Φυσικά η έρευνα γύρω από το μουσικό όργανο launeddas και την αναβίωση 

αυτού δεν θα ήταν σωστό να μείνει εδώ. Αρχικά θα μπορούσε να διερευνηθεί 

περεταίρω το launeddas σε σχέση με άλλα πολιτισμικά στοιχεία του τόπου όπως 

είναι ο χορός αλλά και η θρησκευτική ζωή των κατοίκων. Όσον αφορά την 

αναβίωση του οργάνου, θα μπορούσε να διερευνηθεί το θέμα της 

«αυθεντικότητας» στην μουσική αναβίωση, για το οποίο υπάρχει μεγάλη 

συζήτηση στην βιβλιογραφία της εθνομουσικολογίας (Livingston 1999, Bithell και 

Hell 2014). Πιο συγκεκριμένα, κατά πόσο μια μουσική αναβίωση μπορεί να είναι 

«αυθεντική», και κατά πόσο είναι η «αυθεντικότητα» απαραίτητο συστατικό μίας 

αναβίωσης; 

Ωστόσο, ταυτόχρονα με το ζήτημα της «αυθεντικότητας» μιας αναβίωσης 

προκύπτει και ο ακόλουθος προβληματισμός. Κατά πόσο το launeddas θα 

επιβιώσει ή όχι, μετά την αναβίωσή του; Το ερώτημα αυτό γίνεται πιο καίριο αν 

λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη των δεκαετιών ’70 και 

’80 αποτελεί πλέον παρελθόν και ότι η αστική τάξη της Σαρδηνίας, η οποία θα 

έπρεπε να είναι εκείνη που ασχολείται με τη μουσική του νησιού, είναι πιο 

απομακρυσμένη από ποτέ, όπως περιγράφει ο Danti Olienas (2016) (πράγμα που 

μου έκανε εντύπωση καθώς, κατά τη διάρκεια της αναβίωσης και προτού ακόμα 

αυτή προλάβει ενδεχομένως να κορυφωθεί, ενεργοί αναβιωτές εκφέρουν 

δημόσια ένα τέτοιο ενδεχόμενο και μάλιστα μέσω ενός σημαντικού φορέα του 

κινήματος της αναβίωσης, στο πρώτο ετήσιο τεύχος του συλλόγου των 

«οργανοπαιχτών Launeddas Σαρδηνίας»).  Κατά συνέπεια ένα μεγάλο κεφάλαιο 

που χρήζει περαιτέρω έρευνας, για την οποία επίσης υπάρχει όγκος 

βιβλιογραφίας είναι το μετά της αναβίωσης (post – revival). Στα πλαίσια αυτού 

του ζητήματος, θα είχε ενδιαφέρον να διερευνηθεί τι συμβαίνει μετά την 

αναβίωση, οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να συντηρηθεί μια αναβίωση και 

ποια είναι τα διλήμματα των αναβιωτών. 
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Στην εκπνοή αυτή της πτυχιακής θέλω να πιστεύω ότι, αν δεν απαντήθηκαν, 

σίγουρα όμως αναπτύχθηκαν όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν στην εισαγωγή. 

Είδαμε πως η Σαρδηνία είναι ένα μεγάλο νησί και βρίσκεται κάπου λίγο μοναχικά, 

στη μέση της Μεσογείου. Πως έχει τη δική της γλώσσα αλλά οι κάτοικοι είναι τόσο 

φιλόξενοι που μπορείς να συνεννοηθείς μαζί τους και σε άλλες γλώσσες, ακόμη και 

στα καταλανικά (εντάξει, σε ορισμένες μόνο περιοχές). Με τα μουσικά όργανα 

μπορούμε να έχουμε κάθε είδους επαφή και συνδεόμαστε μαζί τους τόσο 

πνευματικά όσο και σαρκικά, όπως με έναν καλό εραστή. Τι είναι το launeddas; Το 

launeddas είναι ο βασιλιάς αυτής εδώ της πτυχιακής, είναι η αφορμή για τούτο το 

ταξίδι. Ένα πνευστό όργανο με τρεις αυλούς, γέννημα θρέμμα sardo. Ναι, υπήρχαν 

περίοδοι όπου δεν τα πήγαιναν πολύ καλά με το organetto, όμως δούλεψαν την 

μεταξύ τους σχέση και πλέον έχουν μάθει να ζουν αρμονικά.  Η συνταγή της 

αναβίωσης υπάρχει (Livingston: 1999), και χάρη σε αυτήν οραματιστήκαμε το 

launeddas σε μια δεύτερη ζωή πώς το launeddas μπορεί να ζήσει μια δεύτερη ζωή. 

Τέλος το φεστιβάλ των εσπεριδοειδών, όσο μας έδωσε απαντήσεις σε θέματα που 

είχαμε συζητήσει, τόσο περισσότερα ερωτήματα μας γέννησε, για το τι σημαίνει 

τελικά να είσαι Sardo. 
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Φωτογραφικό υλικό 
 

 
 

Εικόνα 169: Στιγμές από την περιφορά της Santa Lucia 

 

Εικόνα 17: Στιγμές από την περιφορά της Santa Lucia 

                                                           
9 Όλες οι φωτογραφίες του 4ου Κεφαλαίου, του φωτογραφικού υλικού καθώς και του εξωφύλλου 
είναι δικές μου. 
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Εικόνα 18: Στιγμές από την περιφορά της Santa Lucia 

 

Εικόνα 19: Στιγμές από την περιφορά της Santa Lucia 
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Εικόνα 20: Στιγμές από την παρέλαση της "Sagra degli Agrumi" 

 

Εικόνα 21: Στιγμές απο την παρέλαση της "Sagra degli Agrumi" 
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Εικόνα 22: Οργανοπαίκτες launeddas στην παρέλαση της "Sagra degli Agrumi" 

 

Εικόνα 23: Οργανοπαίκτες της Β. Σαρδηνίας στην παρέλαση της "Sagra degli Agrumi" 
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Εικόνα 24: Καρναβαλιστές στην παρέλαση της "Sagra degli Agrumi" 

 

Εικόνα 25: Ένα από τα etnotraccas στην παρέλαση της "Sagra degli Agrumi" 
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Εικόνα 26: Συμμετέχοντες στην παρέλαση της "Sagra degli Agrumi" 

 

Εικόνα 27: Οργανοπαίκτρια launeddas στην παρέλαση της "Sagra degli Agrumi" 
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