




Rethink the Night !  

Διεθνές Σεμινάριο Πειραματικού Φωτισμού – ΔΣΠΦ  

Κέα ,  20 – 24 Οκτωβρίου 2014  

 

 

Ο Σκοπός  

 

Το σεμινάριο αποβλέπει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εφαρμογή νυκτόφιλων τεχνολογιών φωτισμού όπως οι προβολικές αποτυπώσεις, ο 

φωσφορισμός και ο συναισθητικός προσδιορισμός της επάρκειας φωτισμού με απώτερο στόχο την εξοικείωση με το φυσικό νυκτερινό φως, 

αστρικό, γαλαξιακό ή σεληνόφως και την εναρμόνιση των επεμβάσεων τεχνητού φωτισμού με το φυσικό νυκτερινό φως καθώς και την βιωματική 

υποβοήθηση της αντίληψης του υποτιθέμενου σκότους ως μίας ιδιαίτερης ποιότητας φωτός σε αντίθεση προς την ιδέα της απουσίας του και σε 

συμφωνία με το σκοτοπικό δυναμικό της ανθρώπινης όρασης.  



 

 

 

Ο τόπος  

 

Η Κέα έχει επωφεληθεί με απροσδόκητο τρόπο σε περιβάλλον απαμβλυμένης οικολογικής ευαισθησίας από την καθυστέρηση του 

εξηλεκτρισμού της όσον αφορά την πρόληψη της φωτορύπανσης και του παρασιτικού φωτισμού. Τα μετεωρολογικά χαρακτηριστικά του νησιού 

και ιδιαίτερα οι ισχυροί άνεμοι που καθαρίζουν με μεγάλη ταχύτητα από τα σύννεφα τον ουρανό μεταξύ Κέας και Λαυρίου προστατεύουν τον 

νυκτερινό ουρανό του νησιού από την διάδοση της ξενόφερτης φωτορύπανσης της Αττικής.  Το φυσικό νυκτερινό περιβάλλον του νησιού ευνοεί 

έτσι την ευδοκίμηση των νυκτόφιλων τεχνικών φωτισμού ενώ οι τελευταίες αναδεικνύονται σε πολύτιμο εργαλείο για την διατήρηση του σπάνιου 

αυτού φυσικού πόρου του έναστρου ουρανού, δεδομένου ότι έχει μόλις και επιστημονικά αποδειχτεί με εξειδικευμένες δειγματοληπτικές 

μετρήσεις ότι στα ορεινά τμήματα του νησιού η ποιότητα νυκτερινού ουρανού είναι εφάμιλλη της παγκοσμίως υποδειγματικής ποιότητας 

νυκτερινού ουρανού του Αστεροσκοπείου Παρανάλ της Χιλής. 



Οι συμμετέχοντες  

 

Το Σεμινάριο διοργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή Φωτισμού, διαπιστευμένο εκπρόσωπο της χώρας στη Διεθνή Επιτροπή Φωτισμού 

CIE, με την υποστήριξη του τμήματος μεταπτυχιακών σπουδών της αρχιτεκτονικής σχολής του Πανεπιστημίου του Wismar/DE, του 

Αστεροσκοπείου Kuffner της Βιέννης και του Coburger Design Forum Oberfranken που διοργανώνει ομοειδή εκδήλωση στην μικρή πόλη 

Kronach της Βαυαρίας. Οι εκπαιδευόμενοι του 2014 αντιπροσώπευσαν 18 χώρες από 3 ηπείρους αναδεικνύοντας πλουραλιστικά τον διεθνή 

χαρακτήρα του σεμιναρίου. 



Το έργο  

 

Ο πειραματικός χαρακτήρας του σεμιναρίου αποτυπώνεται στις πρακτικές εφαρμογές φωτισμού σε 

επιλεγμένες τοποθεσίες και με προεπιλεγμένες τεχνικές φωτισμού.  

Οι Άγιοι Ανάργυροι στο Βουρκάρι, τα ερείπια της Κόκκας και η παραλία Οτζιά ήσαν οι σταθμοί του 

1ου ΔΣΠΦ. 



Άγιοι Ανάργυροι  



Άγιοι Ανάργυροι    Η στάθμη λαμπρότητας των φωσφοριζόντων στιγμάτων του δαπέδου  παρακολουθεί τις λάμψεις του 

έναστρου ουρανού των οποίων η διάταξη  ενέπνευσε τη στοχαστική διασπορά των φωσφοριζόντων στιγμάτων του  δαπέδου. 

 

  



Άγιοι Ανάργυροι  



Άγιοι Ανάργυροι  

Τα φωσφορίζοντα στίγματα στον πάτο των διαφανών 

ποτηριών επεκτείνουν το κλίμα φωτισμού σε απτές 

γευστικές εμπειρίες. 

 

 

 



Κόκκα 

Προβολικοί πειραματισμοί στα ερείπια της Κόκκας στο Βουρκάρι με  αναλογικούς και ψηφιακούς 

προβολείς απεικόνισης σχεδίων.  

Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε προτείνει την εφήμερη αντιμετώπιση του βιομηχανικού μνημείου με 

θεματικές εναλλαγές αναφερόμενες σε στιγμιότυπα της ιστορίας του μνημείου. 

 

 



Κόκκα 



Κόκκα 



Κόκκα 



Οτζιάς 



Οτζιάς 



Οτζιάς   -   Η επανάληψη του κεκορεσμένου ερυθρού φωτεινού ερεθίσματος του άνθους της βουκαμβίλιας στον χώρο που διανύει το βλέμμα από την 

είσοδο του προαυλίου του ξενοδοχείου που φιλοξένησε τους συμμετέχοντες έως την όψη του κτιρίου υποδοχής στο τέρμα του άξονα παρατήρησης 

σηματοδοτεί τη νέα ταυτότητα του ξενοδοχείου ενώ το θερμό φως στο υπόβαθρο του κτιρίου  υποστηρίζει την αίσθηση ανάπαυσης και ραστώνης ως 

παραμέτρων ποιότητας των διανυκτερεύσεων που προσδιορίζουν τη χρήση του κτιρίου. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην ιδέα του έργου Djurnism του 

Ελβετού αρχιτέκτονα Philippe Rahm. 



Οτζιάς 



Οτζιάς 



Οι προοπτικές  

 

Το παραγόμενο έργο εκπαιδευτικής διάρκειας επιδέχεται μονιμοποίηση μετά από προσαρμογές και διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς 

και υπό την προϋπόθεση επιτυχούς αναζήτησης των απαραίτητων πόρων. Το επόμενο ΔΣΠΦ θα διεξαχθεί και πάλι στην Κέα από 12 έως 16 

Οκτωβρίου 2015 στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού και των Ηνωμένων Εθνών για το Παγκόσμιο 

Έτος Φωτισμού 2015 υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου και θα περιοριστεί θεματικά στον κατανυκτικό φωτισμό ναϊσκων της 

Ιουλίδας και τη δημιουργία πρότυπων θυλάκων νυκτερινού τοπίου κατά μήκος της διαδρομής σύνδεσης των ιερών ναών που θα αποτελέσουν 

αντικείμενο άσκησης του ΔΣΠΦ. Η επανάληψη του ΔΣΠΦ το 2015 και το σχέδιο εδραίωσης του ΔΣΠΦ σε μόνιμο ετήσιο θεσμό αποβλέπει 

μακροπρόθεσμα στην αριστεία της Κέας στην εναρμόνιση της σύγχρονης τεχνολογίας φωτισμού με το ανέπαφο νυκτερινό φυσικό περιβάλλον 

του νησιού και την ανάδειξη της συνέχειας του φωτοδίαιτου πολιτισμού του νησιού από τις μυθολογικές καταβολές της οφειλόμενης στα μελτέμια 

λάμψης του αστερισμού του Μεγάλου Κυνός έως σήμερα. 


