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Introduction
The world is built from light, which is an integral
element of nature and of vital importance to
human existence. The Light is to individuals
essential in order to comprehend the space and
movement. In addition, it defines the space, brings
out the colors, discovers the complex details of
texture and form, and has the power to
dramatically transforms the atmosphere of any
external or internal space.[1]
The Light therefore, creates in real time a
subjective perception of the environment in which
we live and is the primary instrument of optical
information at our disposal. Thus, the "lighting" of
an area, is a result of conscious human
intervention and a means of information and
communication. The lighting is ultimately a means
of human expression and culture.[2]
Light and architecture
The natural light was one of the most important
parameters in the design of buildings in the
history of architecture. For hundreds of years, all
buildings were designed and manufactured under
a single light source, the sun with the sources of
artificial lighting must to be annexed as the limits
of the prevailing lighting technology allowed. The
constantly changing (depending on the weather
conditions) and therefore unpredictable natural
light made it extremely difficult to efficiently
handle and control it, as a means of architectural
design. Many of the major architects were aware
of the role of natural light as a main instrument
which brings the man in contact with the
environment.[1]
In 1927, the Le Corbusier, seeing the settlements
in Aegean Sea, gave his own definition of
architecture: ".Architecture is the skillful, correct
and wonderful game of volumes in the light.."
The lighting design has been a deliberate act from
the very beginning of the history of culture.
Throughout the history of architecture, the light
was used in a variety of ways in order to highlight
the particular features of it, to create mystery and
religious devoutness, to submit the appropriate
atmosphere, to define the space.[1]
Looking back, at the past of architecture - with the
meaning of the production of structured area- it
should be noted that, the choice of the sizes,
shapes, materials, colors, very important is done
taking into consideration their relation with the
natural light. The light is not added and applied to
the built environment, but too often the building
is developed having as parameter the desired
light.[8]
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Skylights and their use
The use of natural lighting aims to achieve visual
comfort in the buildings and in electricity savings,
but also in general, improves the living conditions
inside the premises, combining light, view,
breathability, recovery and adjustment of the
incoming solar energy. Of particular importance
in the design of natural lighting system is, as far as
possible, the wider covering of requirements for
lighting by natural light, depending on the use of
the building and the work being done within the
premises.[2]

For the proper use of natural lighting and for the
benefit of the building to achieve visual comfort
should, through appropriate systems and
techniques, to ensure indoor premises sufficient
quantity (light level), and evenly distributed so as
to avoid sharp variations of level, which cause
the" glaring phenomenon". Both adequacy and
distribution of lighting depend on the geometry of
space and openings, but also by the photometric
characteristics of the opaque surfaces (color /
texture) and glass (light transmission /
reflectance).[2]
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Skylights in architecture
Skylights are widely used in daylighting design in
residential, industrial and commercial buildings,
mainly because they are the most effective source
of daylight on a unit area basis. In fact, skylights –
basically roof openings – have been an
architectural feature for more than 2000 years.
Open skylights were used in Ancient Roman
Architecture, one of the finest example being the
oculus in the dome of the Pantheon. Open to the
weather, it allows rain to enter and fall to the floor,
where it is carried away through drains. Though
the opening looks small, it actually has a diameter
of 8.2 m allowing it to light the building just as the
sun lights the earth. The rain also keeps the
building cool during the hot summer months.[9][11]
Also, the oculus was widely used in the
architecture of the Byzantine Empire. It was
applied to buildings in Syria in the 5th and 6th
centuries and again in the 10th century. In
Constantinople's Myrelaion Church (c. 920), there
are two oculi above the stringcourse on both
lateral facades. Early examples of the oculus in
Renaissance architecture can be seen in Florence
Cathedral, in the nave clerestorey and topping the
crowns of the arcade arches.[13]
Since the revival of dome construction beginning
in the Italian Renaissance, open oculi have been
replaced by light-transmitting cupolas and other
round windows, openings, and skylights. They can
be seen in the pediments of Palladio's Villa
Rotonda, though not in the dome. Use of oculus
windows became more popular in Baroque
architecture. Widely used by Neo-Palladian
architects including Colen Campbell, one can be
seen in the dome of Thomas Jefferson's Rotunda
at the University of Virginia.[14]
In Greek architecture, the skylight was used on a
large scale, both on the island and mainland
Greece. Skylights with various decorative patterns
were usually between a lintel header rail and the
arched window. A skeleton of plaster secures the
pieces of glass, technical byzantine origin.
Sometimes, of course, skylights can be simple
openings on either a wall or on the drum arc, with
less decorative and greater operational value, as
far as the lighting is concerned.[12]
Particularly, in the Cyclades, as well as in other
islands, drilled stone skylights without glass are
placed, above the doors and windows to ensure
ventilation, to fight against moisture and
strengthen the interior lighting. In particular on
Tinos Island, their form can be complex and their
size as well. The carving of decorative issues
identified, mainly as a result of an unusually flatcurved processing with the engraved almost
performance trends, inspired by the world of sea
and land, such as boats and fish, trees, flowers and
birds.[12]
In the industrial architecture the use of skylights
is the most characteristic of industrial units. The
very large volume of buildings, does not render
the natural light only from the side openings
(Windows) uniformly distributed within them.
For this reason required lighting systems, such as
skylights, in order to improve the conditions of
visual comfort. In particular, the plants of the 19th
-early 20th-century building, which is influenced
by the basic principles of the neoclassic, in
addition to the strict geometrical form and use of
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the symmetry in the shaping of looks with large
symmetrical vertical openings, the pitched roof
brought usually one or more skylights, arched or
round, the so-called eye of the Oxtail (ochio di
bue/ oculus). Also, in the long buildings with
rectangular plan, or pitched tiled roof was raised
during the main part, forming vertical openings,
i.e. skylights to further enhance the light in the
center of these buildings. Later, the type of
industrial building with a serrated housing
appeared, i.e. consecutive pitched roofs, where
one side of each allowance had a skylight, with the
result that the proper allocation of sufficient
amount of light, in order to avoid sharp variations
in level.[3]
Even though, skylights were used in the Byzantine
and Renaissance architecture of the temples to a
large extent, continue even today to be widely
used in religious places of worship. Usually, these
areas have no side openings (Windows), due to
the fact that the darkness intensified the mystery
and spirituality of a holy space. Thus, the use of
skylights is necessary for the safe and controlled
interior lighting of these buildings, from the
highest points of the shell. Also, the skylight as the
eye of the steer or the oculus, is largely used in the
Islamic architecture and particularly in places of
worship.[7]
The most sculpture creation of Le Corbusier,
Chapel of Nôtre Dame-du-Haut, Ronchamp,
France,1950-55, attaches at the utmost the
poetical dimension of light. The south-facade,
perforated by cracks and openings in the plastic
relations between them, seemingly random,
creates a median entry of natural light indoors in
a dramatic way, highlighting the Spirituality. [1]
Another example of temples, which is based
purely on natural light, is the church of St. John
the Baptist Church, located in the alpine village of
Switzerland Mogno, the work of architect Mario
Botta. Constructed between 1994 and 1996, the
new church has an irregular elliptical shape, while
the glass roof of the building is designed askew.
The innovative building was able to be a
milestone, as well as around the building has no
openings and illuminates only with natural light
which enters in the oblique glass roof. The
architect with the existence of only the glass roof
seeks essentially to bring man closer to God. At
the same time the use of granite and marble,
which are materials which have a high degree of
reflection help to complete the diffusion of natural
light in the room. [1]-[10]
In the 20th century, the use of skylights occurs
often on large-scale buildings, such as museums,
operas, cultural events, where the lateral lighting
of buildings is not provided in the architecture
study for operational reasons. Appreciable sample
constitutes the conception for the Guggenheim
Museum’s design in New York, by the famous
architect Frank Lloyd Wright, in the late 30s,
which is considered one of the greatest
architectural achievements of the 20th century. It
was based on the circular movement of visitors
around the building, starting from the highest
point and ending at the ground floor, where the
artists’ works will be exhibited. Thus, the
perimeter walls did not have vertical openings for
internal lighting of the building. For that reason,
the architect designed a large circular skylight in
the roof of the building, from where the light is
diffused inside, while highlighting the plasticity
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and live power of creation.[5]
Also, a characteristic example is the huge skylight
of the Harbin Opera House, in Harbin city in
China, constructed in 2015 and designed by the
group MAD Architects. Embedded within Harbin’s
wetlands, the Harbin Opera House was designed
in response to the force and spirit of the northern
city’s untamed wilderness and frigid climate. The
resulting curvilinear façade composed of smooth
white aluminum panels becomes the poetry of
edge and surface, softness and sharpness, while
the grand theater is illuminated in part by a subtle
skylight that connects the audience to the exterior.
[6]
An interesting case using skylights in architectural
design constitutes the Community Center, which
was designed according to the climatic needs of
Nigeria. This Community Center uses “the
intersection” as a formal device to facilitate such
interaction forming the space for gatherings,
festivals, and markets. All these activities are
taking place in a basement patio due to high
temperature region. That’s why skylight domes
provide natural cool northern light and vegetated
roof serves as a recreational greenland while the
structure is being cooling.[4]
Conclusion
Throughout the centuries, we find that skylights
played an important role in lighting and
ventilation of buildings. They have been used and
they are still widely used in design to enhance
natural daylighting in residential, public,
industrial and commercial buildings, as the most
efficient light source. It is worth noting that,
nowadays, skylights are not used only for lighting
and ventilation, but also for passive heating and
cooling.
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Φεγγίτες: φυσικός φωτισμός στον αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό
Εισαγωγή
Ο κόσμος είναι φτιαγμένος από φως, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της φύσης και στοιχείο ζωτικής
σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη. Το φως είναι για
τον άνθρωπο η απαραίτητη προϋπόθεση που του
επιτρέπει να αντιληφθεί το χώρο και την κίνηση.
Επιπλέον, ορίζει το χώρο, αναδεικνύει τα χρώματα,
ανακαλύπτει τις περίπλοκες λεπτομέρειες της υφής και
της φόρμας και έχει τη δύναμη να
μεταμορφώνει δραματικά την ατμόσφαιρα κάθε
εξωτερικού ή εσωτερικού χώρου.[1]
Το φως λοιπόν δημιουργεί σε πραγματικό χρόνο μια
υποκειμενική αντίληψη για το εκάστοτε περιβάλλον στο
οποίο βρισκόμαστε και είναι το πρωταρχικό μέσο οπτικής
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Οι φεγγίτες και η χρήση τους
Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού στοχεύει στην
επίτευξη οπτικής άνεσης μέσα στα κτίρια και στην
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στη
γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσα
στους χώρους, συνδυάζοντας φως, θέα, δυνατότητα
αερισμού, αξιοποίηση και ρύθμιση της εισερχόμενης
ηλιακής ενέργειας. Ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό
των συστημάτων φυσικού φωτισμού έχει η κατά το
δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των απαιτήσεων σε
φωτισμό από το φυσικό φως, ανάλογα με τη χρήση του
κτιρίου και την εργασία που επιτελείται μέσα στους
χώρους.[2]
Για την αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού προς όφελος
του κτιρίου με στόχο την επίτευξη οπτικής άνεσης θα
πρέπει, μέσω των κατάλληλων συστημάτων και τεχνικών,
να εξασφαλίζεται στους εσωτερικούς λειτουργικούς
χώρους επαρκής ποσότητα (στάθμη φωτισμού), αλλά και
ομαλή κατανομή, ώστε να αποφεύγονται έντονες
διαφοροποιήσεις της στάθμης, οι οποίες προκαλούν
φαινόμενο «θάμβωσης». Τόσο η επάρκεια όσο και η
κατανομή του φωτισμού εξαρτώνται από τα γεωμετρικά
στοιχεία του χώρου και των ανοιγμάτων, αλλά και από τα
φωτομετρικά χαρακτηριστικά των αδιαφανών επιφανειών
(χρώμα/υφή) και των υαλοπινάκων (φωτοδιαπερατότητα/
ανακλαστικότητα).[2]

Fig. 9
πληροφόρησης που διαθέτουμε. Κατ’ επέκταση ο
«φωτισμός» ενός χώρου, ως αποτέλεσμα της
συνειδητής ανθρώπινης παρέμβαση, είναι ένα μέσο
πληροφόρησης και επικοινωνίας. Με άλλα λόγια είναι ένα
μέσο ανθρώπινης έκφρασης και πολιτισμού.[2]
Φυσικό φως και αρχιτεκτονική
Το φυσικό φως υπήρξε μια από τις σημαντικότερες
παραμέτρους του σχεδιασμού των κτιρίων στην ιστορία
της αρχιτεκτονικής. Για εκατοντάδες χρόνια, όλα τα
κτίρια σχεδιάζονταν και κατασκευάζονταν κάτω από μια
και μοναδική φωτεινή πηγή, τον ήλιο με τις πηγές του
τεχνητού φωτισμού αναγκαστικά να προσαρτώνται όσο
τα όρια της επικρατούσας τεχνολογίας φωτισμού
επέτρεπαν. Ο διαρκώς μεταβαλλόμενος (εξαρτάται από
τις καιρικές συνθήκες) και ως εκ τούτου μη προβλέψιμος
χαρακτήρας του φυσικού φωτός έκανε εξαιρετικά
δύσκολο τον αποτελεσματικό χειρισμό και έλεγχο του,
ως μέσου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Πολλοί μεγάλοι
αρχιτέκτονες είχαν αντιληφθεί το ρόλο του φυσικού
φωτός ως κύριου μέσου που φέρνει σε επαφή τον
άνθρωπο με το περιβάλλον του. Το 1927, ο Le Corbusier,

βλέποντας τους Αιγαιοπελαγίτικους οικισμούς, έδωσε το
δικό του ορισμό της αρχιτεκτονικής:
‘‘.. Αρχιτεκτονική είναι το επιδέξιο, σωστό και θαυμαστό
παιγνίδι των όγκων στο φως ..’’[1]
Ο σχεδιασμός του φωτισμού υπήρξε συνειδητή πράξη
από την αρχή της ιστορίας του πολιτισμού. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, το φως
χρησιμοποιήθηκε με ποικίλους τρόπους ώστε να
αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, να
δημιουργήσει μυστήριο και θρησκευτική κατάνυξη, να
υποβάλει την κατάλληλη ατμόσφαιρα, να ορίσει το χώρο.
[1]
Κοιτάζοντας πίσω, στο παρελθόν της αρχιτεκτονικής – με
την έννοια της παραγωγής δομημένου χώρου –
διαπιστώνεται ότι, στις επιλογές των μεγεθών, των
σχημάτων, των υλικών, των χρωμάτων, πολύ σημαντικό
ρόλο παίζει η σχέση τους με το φυσικό φως. Το φως δεν
έρχεται να συμπληρώσει και να εφαρμοστεί στο ήδη
δομημένο περιβάλλον, αλλά πολύ συχνά η δόμηση
αναπτύσσεται με παράμετρο το επιθυμητό φως.[8]
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Οι φεγγίτες στην αρχιτεκτονική
Οι φεγγίτες έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στο
σχεδιασμό φυσικού φωτισμού σε κατοικίες, βιομηχανικά
και εμπορικά κτίρια, κυρίως γιατί είναι η πιο βασική πηγή
φυσικού φωτός ενός κτιρίου ή γενικότερα μιας κτιριακής
μονάδας. Γεγονός είναι ότι για περισσότερο από 2000
χρόνια, οι φεγγίτες -κυρίως τα ανοίγματα οροφήςαποτελούν αρχιτεκτονικό στοιχείο. Ανοιχτοί φεγγίτες
(oculus/μάτι) χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στην Αρχαία
Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική, όπου ένα από τα ωραιότερα
παραδείγματα είναι το μάτι (oculus) στο θόλο του
Πάνθεον. Ανοικτός στις μεταβολές των καιρικών
συνθηκών, επιτρέπει στη βροχή να εισχωρήσει στο
εσωτερικό του και να πέσει στο πάτωμα, από όπου
απομακρύνεται μέσω αποχετεύσεων. Αν και το άνοιγμα
φαίνεται μικρό, στην πραγματικότητα η διάμετρός του
είναι 8,2μ. και φωτίζει το εσωτερικό του κτιρίου, όπως ο
ήλιος φωτίζει τη γη. Η βροχή επίσης διατηρεί το κτίριο
δροσερό κατά τη διάρκεια των θερμών καλοκαιρινών
μηνών.[9]-[11]
Γεγονός είναι ότι, το μάτι (oculus), χρησιμοποιήθηκε
ευρέως και στην αρχιτεκτονική της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας. Εφαρμόστηκε ακόμα σε κτίρια της
Συρίας του 5ου και 6ου αιώνα, καθώς και σε κτίρια του
10ου αιώνα. Ομοίως, στη Μονή Μυρελαίων (920μ.χ.) στην
Κωνσταντινούπολη υπάρχουν δύο μάτια (oculi), πάνω από
τη λεπτή ζώνη των δύο πλευρικών όψεων του
οικοδομήματος. Πρώιμα δείγματα χρήσης του ματιού
(oculus), στην Αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, απαντώνται
στον πάνω όροφο του κυρίως ναού, του Καθεδρικού
Ναού της Φλωρεντίας, τα οποία παράλληλα
σηματοδοτούν τις απολήξεις των τόξων του θόλου.[13]
Από τότε που άρχισε η αναβίωση της κατασκευής του
θόλου στην Ιταλική Αναγέννηση, τα ανοιχτά μάτια (oculi),
αντικαταστάθηκαν από κλειστούς θόλους (cupolas), οι
οποίοι επιτρέπουν τη διέλευση του φωτός, καθώς και
άλλα κυκλικά παράθυρα, ανοίγματα και φεγγίτες.
Τέτοιου είδους ανοίγματα υπάρχουν μόνο στα αετώματα
της Villa Rotonda του Palladio και όχι στο θόλο. Η χρήση
του παράθυρου –ματιού (oculus) έγινε περισσότερο
δημοφιλής στην εποχή του Μπαρόκ. Χρησιμοποιήθηκε
πολύ ακόμα και από τους Νέο-Παλαδιανούς
αρχιτέκτονες, συμπεριλαμβανομένου και του Colen
Campbell, όπως και στο θόλο της ροτόντας του Thomas
Jefferson στο Πανεπιστήμιο της Virginia.[14]
Στην ελληνική αρχιτεκτονική, ο φεγγίτης
χρησιμοποιήθηκε σε ευρεία κλίμακα, τόσο στη νησιωτική
όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Φεγγίτες με διάφορα
διακοσμητικά μοτίβα τοποθετούνταν συνήθως ανάμεσα
στο πρέκι πλαισιώσεως και το τοξωτό παράθυρο. Ένας
σκελετός από γύψο συγκρατεί τα κομμάτια του γυαλιού,
τεχνική βυζαντινής καταγωγής. Άλλοτε βέβαια, οι
φεγγίτες μπορεί να είναι απλά ανοίγματα είτε στον τοίχο,
είτε στο τύμπανο του τόξου, με μικρότερη διακοσμητική
αξία και μεγαλύτερη λειτουργική, όσο αφορά τον
φωτισμό. [12]
Ειδικότερα στις Κυκλάδες, όπως και σε άλλα νησιά,
τοποθετούνται διάτρητοι πέτρινοι φεγγίτες χωρίς γυαλί,
πάνω από τις πόρτες και τα παράθυρα για την
εξασφάλιση του εξαερισμού, την καταπολέμηση της
υγρασίας και την ενίσχυση του εσωτερικού φωτισμού.
Ειδικότερα στην Τήνο, η μορφή τους μπορεί να είναι
σύνθετη και το μέγεθός τους αντίστοιχο. Η λάξευση των
διακοσμητικών τους θεμάτων χαρακτηρίζεται, ως επί το
πλείστον, από μια ασυνήθιστα επιπεδόγλυφη επεξεργασία
με την εγχάρακτη σχεδόν απόδοση παραστάσεων
εμπνευσμένων από τον κόσμο της θάλασσας και της γης,
όπως καράβια και ψάρια, δέντρα, λουλούδια και πουλιά.
[12]
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Στη βιομηχανική αρχιτεκτονική η χρήση των φεγγιτών
είναι το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο των
βιομηχανικών μονάδων. Ο ιδιαίτερα μεγάλος όγκος των
κτισμάτων αυτών, δεν καθιστά τον φυσικό φωτισμό τους
μόνο από τα πλευρικά ανοίγματα (παράθυρα)
ομοιόμορφα κατανεμημένο στο εσωτερικό τους. Για το
λόγο αυτό απαιτούνται συστήματα φωτισμού, όπως είναι

οι φεγγίτες, ώστε να βελτιώνονται οι συνθήκες οπτικής
άνεσης. Ιδιαίτερα, στα εργοστάσια του 19ου –αρχές
20ου αιώνα, τα οποία είναι επηρεασμένα από τις βασικές
αρχές του νεοκλασικισμού, εκτός από την αυστηρή
γεωμετρική μορφή και τη χρήση της συμμετρίας στη
διαμόρφωση των όψεων με τα μεγάλα συμμετρικά
κατακόρυφα ανοίγματα, το αέτωμα στη δίρριχτη στέγη
τους έφερε συνήθως έναν ή περισσότερους φεγγίτες,
τοξωτούς ή κυκλικούς, το λεγόμενο μάτι του βοδιού
(ochio di bue/ oculus). Επίσης, στα επιμήκη κτίσματα με
ορθογωνική κάτοψη, η δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη ήταν
υπερυψωμένη κατά το κεντρικό της τμήμα,
σχηματίζοντας κατακόρυφα ανοίγματα, δηλαδή
φεγγίτες, για μεγαλύτερη ενίσχυση του φωτισμού στο
κέντρο των κτιρίων αυτών. Αργότερα, εμφανίστηκε και ο
τύπος του βιομηχανικού κτιρίου με οδοντωτή στέγη,
δηλαδή με συνεχόμενες δίρριχτες στέγες, όπου η μία
πλευρά κάθε στέγης διέθετε φεγγίτη. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα την ομαλή κατανομή επαρκούς ποσότητας
φωτός στο εσωτερικό του κτιρίου, ούτως ώστε να
αποφεύγονται οι έντονες διαφοροποιήσεις της στάθμης
του φωτισμού και το φαινόμενο της «θάμβωσης».[3]
Οι φεγγίτες, αν και χρησιμοποιήθηκαν στην βυζαντινή
και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική των ναών σε μεγάλη
έκταση, συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να
χρησιμοποιούνται ευρέως σε θρησκευτικούς χώρους
λατρείας. Συνήθως, οι χώροι αυτοί δεν διαθέτουν
καθόλου πλευρικά ανοίγματα (παράθυρα), διότι όπως
είναι γνωστό, το σκοτάδι εντείνει το μυστήριο και την
πνευματικότητα ενός ιερού χώρου. Έτσι, η χρήση των
φεγγιτών επιβάλλεται για τον μειωμένο και ελεγχόμενο
φωτισμό του εσωτερικού των κτιρίων αυτών, από τα
ψηλότερα σημεία του κελύφους. Επίσης, ο φεγγίτης ως
μάτι του βοδιού ή oculus, χρησιμοποιείται σε μεγάλο
βαθμό και στην ισλαμική αρχιτεκτονική, ιδιαίτερα στους
χώρους λατρείας.[7]
Η πλέον γλυπτική δημιουργία του Le Corbusier, η εκκλησία
Chapel of Nôtre Dame-du-Haut, στο Ronchamp, France,1950-55,
αποδίδει στο έπακρον την ποιητική διάσταση του φωτός.
Η νότια όψη, διάτρητη από σχισμές και ανοίγματα σε
πλαστικές μεταξύ τους σχέσεις, φαινομενικά τυχαίες,
δημιουργεί ένα διάμεσο εισόδου του φυσικού φωτός
στον εσωτερικό χώρο με δραματικό τρόπο,
αναδεικνύοντας την πνευματικότητα του.[1]
Ακόμα ένα παράδειγμα αρχιτεκτονικής ναοδομίας, το
οποίο βασίζεται καθαρά στο φυσικό φωτισμό, αποτελεί η
εκκλησία του Αγίου Ι fig.13
ωάννη του Βαπτιστή, που βρίσκεται στο αλπικό χωριό της
Ελβετίας Mogno, έργο του αρχιτέκτονα Mario Botta.
Κατασκευασμένη μεταξύ του 1994 και του 1996, η νέα
εκκλησία έχει ένα ιδιόμορφο ελλειπτικό σχήμα, ενώ η
γυάλινη οροφή του κτιρίου είναι σχεδιασμένη λοξά. Το
καινοτόμο αυτό κτίριο κατόρθωσε να αποτελέσει
ορόσημο, καθώς περιμετρικά το κτίριο δεν έχει
ανοίγματα και φωτίζεται μόνο με φυσικό φως το οποίο
εισέρχεται από την λοξή γυάλινη οροφή. Ο αρχιτέκτονας
με την ύπαρξη μόνο της γυάλινης οροφής προσπαθεί
ουσιαστικά να φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά στο Θεό. [1][10]
Στον 20ο αιώνα, η χρήση των φεγγιτών απαντάται συχνά
στα μεγάλης κλίμακας κτίρια, όπως μουσεία, όπερες,
χώροι πολιτισμικών εκδηλώσεων, όπου ο πλευρικός

Focus

φωτισμός των κτιρίων δεν προβλέπεται στην
αρχιτεκτονική μελέτη για λειτουργικούς λόγους.
Αξιόλογο δείγμα αποτελεί η σύλληψη της ιδέας για το
σχεδιασμό του Μουσείου Guggenheim στη Νέα Υόρκη από
τον διάσημο αρχιτέκτονα Frank Lloyd Wright, στα τέλη της
δεκαετίας του ΄30 και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα
αρχιτεκτονικά επιτεύγματα του 20ου αιώνα. Βασίστηκε
στην κυκλική κίνηση των επισκεπτών περιμετρικά του
κτιρίου, ξεκινώντας από το ψηλότερο σημείο και
καταλήγοντας στο ισόγειο, όπου θα εκθέτονταν και τα
έργα των καλλιτεχνών. Έτσι, οι περιμετρικοί τοίχοι δεν
διέθεταν κάθετα ανοίγματα για το φωτισμό στο
εσωτερικό του κτιρίου. Για το λόγο αυτό, ο αρχιτέκτονας
σχεδίασε ένα μεγάλο κυκλικό φεγγίτη στην οροφή του
οικοδομήματος, από όπου ο φωτισμός διαχέεται στο
εσωτερικό του, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την
πλαστικότητα και ζωική δύναμη του κτιστού.[5]
Χαρακτηριστικός είναι επίσης και ο τεράστιος φεγγίτης
του κτιρίου όπου στεγάζεται η όπερα Harbin Opera House,
στην πόλη Harbin στην Κίνα, κατασκευασμένο το 2015 και
σχεδιασμένο από την ομάδα MAD Architects.
Ενσωματωμένο στον υγρότοπο του Harbin, το κτίριο της
όπερας σχεδιάστηκε σε απάντηση της δύναμης και του
πνεύματος του ατίθασου άγριου και ψυχρού κλίματος
αυτής της βόρειας πόλης. Η αποτελεσματική
καμπυλόγραμμη πρόσοψη αποτελούμενη από λεία λευκά
αλουμινένια πάνελς, γίνεται ποίημα απαλότητας και
ευκρίνειας, ενώ το μεγάλων διαστάσεων θέατρο
φωτίζεται μερικώς από ένα λεπτό φεγγίτη, ο οποίος
ενώνει το ακροατήριο με τον εξωτερικό χώρο.[6]
Ενδιαφέρουσα περίπτωση χρήσης φεγγιτών στον
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αποτελεί και το κοινοτικό
κέντρο, Community Center, που σχεδιάστηκε σύμφωνα με
τις κλιματικές ανάγκες της Νιγηρίας. Το συγκεκριμένο
κοινοτικό κέντρο χρησιμοποιείται ως σταυροδρόμι και
αποτελεί τόπο για συναντήσεις, φεστιβάλ και αγορές.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες πραγματοποιούνται
σε ένα υπόγειο αίθριο, λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών
της περιοχής. Για το λόγο αυτό, θολωτοί φεγγίτες
παρέχουν φυσικό δροσερό φως, ενώ η φυτεμένη οροφή,
η οποία χρησιμεύει και σαν χώρος πρασίνου και
αναψυχής, ψύχει ταυτόχρονα την κατασκευή.[4]
Eπίλογος
Στο πέρασμα των αιώνων διαπιστώνουμε ότι οι φεγγίτες
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο φωτισμό και αερισμό των
κτιρίων. Χρησιμοποιήθηκαν και συνεχίζουν να
χρησιμοποιούνται ευρέως στο σχεδιασμό για ενίσχυση
του φυσικού φωτισμού των κατοικιών, δημόσιων,
βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, ως η πιο
αποτελεσματική πηγή φωτός. Αξίζει να σημειωθεί ότι
στις μέρες μας οι φεγγίτες χρησιμοποιούνται όχι μόνο
για φωτισμό και αερισμό, αλλά και σαν παθητικά
συστήματα θέρμανσης και ψύξης.
Γεγονός είναι ότι ένα κτίριο στην αρχιτεκτονική
χαρακτηρίζεται από τα ανοίγματα που υπάρχουν στο
κέλυφός του. Εκτός λοιπόν από τα πλευρικά ανοίγματα,
που συναντούμε σχεδόν πάντα σε ένα κτίριο (πόρτες,
παράθυρα κ.ά.), συναντούμε και ένα άλλου είδους
ανοίγματος, τους φεγγίτες.
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