
Η αναβίωση του
ρεμπέτικου, οφείλεται
κυρίως στον τουριστικό
μετασχηματισμό.
Ενισχύει του κατώτερους
και ανώτερους πολιτισμούς.
Η αναζήτηση γαι
αυθεντικότητα προκαλεί
ένα είδος μουσειακής
κατάστασης στους τόπους
υποδοχής
Το κυνήγι της
αυθεντικότητας αλλοιώνει
την αυθεντικότητα του
πολιτισμού.
Η επιλογή της ενασχόλησης
με το ρεμπέτικο γίνεται για
λόγους κερδοφορίας.

Η μνήμη είναι επιλεκτική
(Καστοριάδης, 2000), καθώς αυτή
τη φορά φαίνεται να παρουσιάζεται
στην τουριστική βιομηχανία ένα
νέο προϊόν προς κατανάλωση,
προωθώντας
το ως αυθεντικό, το ρεμπέτικο του
Τσιτσάνη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

"Βιομηχανία Προστιθέμενης αξίας"
στα πλαίσια της μεταυλιστικής
κοινωνίας, η πολιτιστική κληρονομιά
μπορεί να αποτελέσει ένα εμπορικό
προιόν έτοιμο προς κατανάλωση,
ίδιαίτερα για εκείνο το τμήμα της
κληρονομιάς του οποίου τα
περουσιακά στοιχεία έχουν πάψει
πλέον να είναι βιώσιμα, είτε δεν
υπήρξαν ποτέ βιώσιμα. Στα στοιχεία
αυτά, προσθέτοντας την αξία της
παλαιότητας δημιουργείται ένα
πρωτότυπο και ταυτόχρονα νέο
προιόν.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρελθόν ως τουριστικό
προϊόν κατανάλωσης, είναι η
απώλεια της ζωντανής σχέσης
με το παρελθόν, η
τουριστικοποίηση του, η
απολίθωση του σε μία
αδιάφορη είκονα επιφάνεια
εικόνων, δίχως βάθος νοήματος
, σηματοδοτώντας  την έκλειψη
πολιτικού δημόσιου χρόνου,
την ανευθυνότητα της εκάστοτε
κοινωνίας , την απώλεια κοινού
μέλλοντος, 

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ

 “ Η αυθεντικότητα και η Πρωτοτυπία είναι πάνω απ’
όλα θέματα τεχνικής. Αυτό που ενδιαφέρει τους
μεταμοντερνιστές για την κληρονομιά είναι ότι η
πραγματικότητα εξαρτάται από το πόσο πειστική είναι
η παρουσίαση, πόσο καλή είναι η προσομοίωση με τα
αυστηρά κριτήρια της αυθεντικότητας.. Όσο καλύτερη
είναι η αντιπροσώπευση, τόσο περισσότερο
πραγματική είναι. ” 

                                                                 Cohen, 2010

Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: 
Η ΕΤΕΡΟΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ

 H ρεμπέτικη κουλτούρα αποτελεί ένα
άυλο πολιτιστικό στοιχείο
σκηνοθετημένης αυθεντικότητας, διότι
έχει μετατραπεί σε μία τουριστική
παραδοσιακή ατραξιόν του σήμερα.
Η αλλοίωση του έρχεται μέσα από την
μιμητική επιθυμία των εκτελεστών του,
ως
καταναλωτικό αγαθό που μπορεί κάποιος
να το αγοράσει μέσα από ένα κατάλογο
από μία μεγάλη ποικιλία πολιτιστικής
κληρονομιάς. 
Αυτό όμως που πρέπει να γίνει
αντιληπτό, είναι ότι ενέχει πολλούς
κινδύνους για την ίδια την πολιτισμική
κουλτούρα αλλά και για τους ανθρώπους
που συσχετίζονται με αυτήν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σκοπός του άρθρου είναι η διερεύνηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και συγκεκριμένα ο μετασχηματισμός που
υπέστη, υπό το πρίσμα της νεωτερικότητας και της μετα-νεωτερικότητας μέσα από την τουριστική βιομηχανία.
Στο πλαίσιο αυτό, αφού αποσαφηνιστούν οι όροι και οι θεωρητικές
αρχές της έννοιας της μετανεωτερικότητας, και της πολιτιστικής αυθεντικότητας, όπως προκύπτουν από την
διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία ,θα μελετηθεί το παράδειγμα της ρεμπέτικης μουσικής. ΟΠετρόπουλος,1989)
ως ένα «αυθεντικό» άυλο πολιτιστικό προϊόν της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης, και ο τρόπος
συγκρότησης του σε ένα νέο, διακριτό, αυθεντικό, πολιτιστικό,
τουριστικό προϊόν. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα με εργαλεία τις συνεντεύξεις σε
βάθος και τη συμμετοχική παρατήρηση για την εξόρυξη των πρωτογενών δεδομένων και τη διεξαγωγή άρτιων
επιστημονικά συμπερασμάτων.
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Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΫΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ 

 
Kirshenblatt-Gimlett ,  1995

 
Benjamin ,  1999

"Η απόσταση απο το παρελθόν 
 δημιουργείται  όταν το παρελθόν
γίνεται τουριστικός προορισμός." 

Καστοριάδης ,  2005

ΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ, ΩΣ ΘΕΑΜΑ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Εργαλεία: ημιδομημένες 
 Συνεντεύξεις και συμμετοχική
παρατήρηση

Τόπος: Κ. Μακεδονία, Θεσσαλονίκη
Συμμετέχοντες: 
20 Μουσικοί του δρόμου.
6 Ξεναγοί
12 Επιχειρήσεις
Η συμμετοχική παρατήρηση
πραγματοποιήθηκε και στις δώδεκα
επιχειρήσεις εστίασης, που
δραστηριοποιούνται
επιχειρηματικά σε κεντρικούς
τουριστικούς δρόμους της πόλης
καθώς και σε σημεία της
Θεσσαλονίκης που δρούσαν στο
παρελθόν οι ρεμπέτες και
θεωρούνται πόλος έλξης
επισκεπτών.

Όλο και περισσότεροι επισκέπτες
επιθυμούν να παρακολουθήσουν μία
ρεμπέτικη μουσική σκηνή στα πλαίσια
του προγράμματος τους.
Οι μουσικοί προπαθούν να
αποδώσουν το μουσικό τους
ντεπούντο όσο πιο κοντά στην εποχή
της ρεμπέτικης μουσικής.
Οι 14 στους 20 χαρακτήρισαν τη
σημερινή ρεμπέτικη κουλτούρα ως
ένα καταναλωτικό τουριστικό προϊόν
που προϋπήρχε στην Ελλάδα από την
δεκαετία του 50’.
“Το ρεμπέτικο αναδείχθηκε ως
πολιτιστικό προιόν της Ελλάδας με
αρωγό την τουριστική βιομηχανία”,
Οι 7 στους/στις 20 μουσικούς
υποστήριξαν ότι ο τουρισμός
αλλοιώνει σε μεγάλο βαθμό την
αυθεντικότητα του ρεμπέτικου.
Όλοι οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι η
ρεμπέτικη κουλτούρα είναι στοιχείο
πολιτιστικής κληρονομιάς και μία
παράδοση της Ελλάδος.
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