1.3 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ
Στο σηµείο αυτό θεωρήθηκε σκόπιµο να παρουσιαστούν εν συντοµία αλλά µε σαφήνεια τα χαρακτηριστικά
αυτά που µετατρέπουν την παράνοµη διαφήµιση σε αστική όχληση και ενισχύουν την άποψη της άµεσης
ανάγκης για τη λήψη µέτρων ελέγχου της υφιστάµενης κατάστασης.
Τα χαρακτηριστικά που µετατρέπουν την διαφήµιση σε αστική όχληση είναι κυρίως αισθητικού –
αντιληπτικού χαρακτήρα. Και πιο συγκεκριµένα :
-

η άτακτη τοποθέτηση επιγραφών και διαφηµίσεων σε κάθε διαθέσιµο τετραγωνικό µέτρο της
πόλης έχει σαν αποτέλεσµα την κατάργηση ή και την πλήρη υποκατάσταση (όπως συµβαίνει µε
το κτίριο – διαφήµιση) της πλαστικότητας και της γεωµετρίας του περιγράµµατος, της διατοµής και
της κατατοµής των κτιρίων. Κατά έναν σαφή και άµεσο τρόπο το δυσδιάστατο µήνυµα καταργεί το
βάθος, την τρίτη διάσταση. Αυτό δηµιουργεί µια τεράστιας κλίµακας αντιληπτική αλλοίωση καθώς
η πόλη µετατρέπεται σε ένα τεράστιο πανό µηνυµάτων. Στη σύγχρονη πραγµατικότητα αυτό που
διαβάζεται αξιολογείται ως απείρως σηµαντικότερο από αυτό που απλά µπορεί να ειδωθεί και
αυτό συµβαίνει γιατί το πρώτο αποτελεί µέρος της αλυσίδας των πραγµάτων που µπορούν να
εµπορεύονται.

Φωτ. 65 Οδός Ελ.Βενιζέλου
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Φωτ. 66 Οδός Βασ. Γεωργίου

Φωτ.67 Πλατεία Αριστοτέλους
-

Το γεγονός ότι επιγραφές και διαφηµίσεις εµφανίζονται σε τυχαίες και ευρείες κλίµακες καθώς οι
πολύ µικρές συµπαρατίθενται µε τις υπερµεγέθης πολλές φορές και η µία δίπλα στην άλλη
προκαλεί µια έντονη ρήξη σε επίπεδο κλίµακας και την απώλεια του κοινού µέτρου τόσο µεταξύ
τους όσο και σε σχέση µε τα κτίρια.
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-

Ο µετασχηµατισµός του µεγέθους, της θέσης και κυρίως του µηνύµατος των επιγραφών και των
διαφηµίσεων λαµβάνει χώρα µε ραγδαία ταχύτητα. Αν λάβουµε υπ’ όψιν ότι το µήνυµα
εµπεριέχεται σε µια παραστατική εικόνα µε έντονα χρώµατα ή λογότυπους ή πολλές φορές και
ολόκληρο σενάριο διαφηµιστικής και γραφιστικής αριστοτεχνίας µπορούµε να καταλάβουµε το
πόσο τυχαία και ραγδαία µεταµορφώνουν οι διαφηµίσεις αυτές τις προσόψεις των κτιρίων και
γενικά τους δηµόσιους χώρους της πόλης και εξαφανίζονται ή µετασχηµατίζονται το ίδιο γρήγορα
όπως είχαν εµφανιστεί.

Φωτ. 68 Οδός Ι. ∆ραγούµη. Γραφείο ταξιδίων το µήνα Απρίλιο

Φωτ. 69 Οδός Ι. ∆ραγούµη. Γραφείο ταξιδίων το µήνα Μάιο.
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Φωτ. 70 – 71 Οδός Λαγκαδά. Φωτογραφίες µε λήψη µε χρονική διαφορά ενός λεπτού.
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Η διάσταση του τυχαία και ραγδαία εξελισσόµενου µηνύµατος έχει σηµαντικές συνέπειες στον χρήστη της
πόλης ο οποίος ενώ στον προσωπικό του χώρο µπορεί να έχει την επιλογή να µην παρακολουθήσει τις
διαφηµίσεις στον δέκτη της τηλεόρασής του, κατοικώντας την πόλη γίνεται έρµαιο της επιθετικής
διαφήµισης καθώς απροσδόκητα, τυχαία και άµεσα προβάλουν εµπρός του µηνύµατα που δεν
απευθύνονται στις ανάγκες του παρά προσπαθούν να καλλιεργήσουν επιθυµίες, να επιβάλουν
συµπεριφορές και εν τέλη να εξυπηρετήσουν ιδιωτικά συµφέροντα.
Ο χαρακτήρας της υπαίθριας διαφήµισης είναι ιδιαίτερα επιθετικός και αυτόµατα οδηγεί τον πολίτη σε
αµυντική στάση, σε αντίσταση έναντι των καλλιεργούµενων επιθυµιών. Σε κάθε περίπτωση η ανεξέλεγκτη
χρήση του δηµόσιου κοινόχρηστου χώρου για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων οδηγεί στον
περιορισµό της ελευθερίας των πολιτών και την παραβίαση των δικαιωµάτων του.

Φωτ. 72 Οδός Βασ. Γεωργίου

Φωτ. 73 Οδός Βασ. Γεωργίου
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Φωτ. 74 Οδός Αγίας Σοφίας

Φωτ. 75 Πλατεία Αριστοτέλους

Φωτ. 76 Οδός Εγνατία
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