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Φωτομετρία της μαρίνας Πρέβεζας.

Σαλόνι Φωτισμού

Φωτισμός εστιατορίων: 
Αναδεικνύοντας τη γαστρονομική εμπειρία

Ο
κλάδος της εστίασης, 
παρά τη δυσμενή οικο-
νομική συγκυρία των τε-

λευταίων ετών, παραμένει μια 
ζωντανή και ακμαία επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, κυρίως 
στα μεγάλα αστικά κέντρα και 

στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς 
της χώρας. Ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου ε-
στιατορίου θέτει πάντα ως πρωταρχικό στόχο 
τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος με ταυτό-
τητα και χαρακτήρα, ενός ποιοτικού χώρου με 
ιδιαίτερη αισθητική και λειτουργικότητα, που 
θα μεγιστοποιήσει τη γαστρονομική εμπειρία 
και θα εξυπηρετήσει την ανάγκη κοινωνικο-
ποίησης και συναναστροφής του κάθε μεμο-
νωμένου ατόμου-πελάτη. Σε μια κατά κανό-
να εφήμερη χρήση, η εικόνα του χώρου αλ-
λά και η κατασκευή μιας «εμπειρίας» που θα 
ικανοποιήσει τη γεύση, την αφή, την όσφρη-
ση και την όραση, συμβάλλουν αποφασιστικά 
στη μοναδικότητα και αναγνωρισιμότητα του 
εστιατορίου. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυ-
ασμό με τη φιλοσοφία και το όραμα του ιδι-
οκτήτη ή/και του σεφ, είναι καθοριστικοί για 
την οικονομική του επιτυχία και καταξίωση, σε 

ένα δυναμικό κλάδο έντονου ανταγωνισμού. 
Μέσα στο απαιτητικό και πολύπλευρο αυτό 
πλαίσιο, ο σχεδιασμός του φωτισμού έχει πά-
ντα ως προτεραιότητα την ικανοποίηση των ι-
διαίτερων αναγκών του πελάτη. Η δημιουργία 
της κατάλληλης ατμόσφαιρας, ενός φωτεινού 
(και όχι φωτισμένου) περιβάλλοντος, που υπο-
στηρίζει το χαρακτήρα και τις προθέσεις του 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, μπορεί να συμ-
βάλει θετικά στην επιτυχία του εγχειρήματος. 
Η εφαρμογή διαφορετικών επιπέδων διαστρω-
μάτωσης φωτισμού (lighting layers), καθώς και 
η δημιουργική διαχείριση της έντασης, της κα-
τανομής και του χρώματος του φωτός, αποτε-
λούν σχεδιαστικά εργαλεία για την επίτευξη 
των προαναφερθέντων στόχων. Παρόλο που 
ο φωτισμός είναι ένα σύνθετο και όχι αμιγώς 
τεχνητό θέμα, οι λύσεις που κάθε φορά προ-
τείνονται θα πρέπει να είναι απλές, ενεργει-
ακά αποδοτικές και να συντηρούνται εύκολα.

Σχεδιασμός φωτισμού 

Ο «σωστός» φωτισμός ενός εστιατορίου εί-
ναι αρχικά λειτουργικός. εξασφαλίζει δηλαδή 
άριστες συνθήκες για την ασφαλή και άνε-

τη κίνηση, την παραμονή και απόλαυση της 
γαστρονομίας στο χώρο. Τα εδέσματα αλλά 
και τα πρόσωπα της συνδαιτυμόνων πρέπει 
να παρουσιάζονται με τρόπο ελκυστικό, υπό 
άριστες συνθήκες φωτισμού, από άποψη τό-
σο έντασης όσο και απόδοσης των χρωμάτων. 
Οι απαιτήσεις από ένα λειτουργικό σύστημα 
φωτισμού είναι η εξασφάλιση συνθηκών α) 
οπτικής άνεσης, β) ικανότητας σωστής εκτέ-
λεσης της δραστηριότητας και γ) ασφάλειας. 
Ο φωτισμός πρέπει επίσης να είναι ευέλι-
κτος. να ανταποκρίνεται δηλαδή τόσο στις 
διαφορετικές χρήσεις των επιμέρους χώρων 
(εσωτερικών - εξωτερικών), όσο και στις δι-
αφορετικές ανάγκες - διαθέσεις, ανάλογα με 
την ώρα της ημέρας (πρωινό - μεσημεριανό 
- δείπνο) και την εποχή του χρόνου (χειμώ-
να - καλοκαίρι). 
Εξίσου σημαντικό είναι ο φωτισμός να λει-
τουργεί αρμονικά, να υποστηρίζει και να α-
ναδεικνύει τις αρχιτεκτονικές ποιότητες του 
χώρου. Η επιδίωξη να είναι ορατά τα αποτε-
λέσματα του φωτισμού και όχι οι πηγές του 
απαιτεί το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση ει-
δικών λεπτομερειών σε οροφές και τοίχους, 
για την ενσωμάτωση του φωτισμού στην αρ-

Ο σχεδιασμός του φωτισμού ενός εστιατορίου μπορεί να μεγιστοποιήσει τη γαστρονομική 
εμπειρία και να συμβάλει αποφασιστικά στη μοναδικότητα και αναγνωρισιμότητά του.

Γράφει ο κ. Θεόδωρος Δ. Κοντορήγας (BSc MBA MSc, μελετητής αρχιτεκτονικού φωτισμού).  

Miraggio Thermal Spa Resort, Χαλκιδική 
(Αρχιτέκτων: DLP Architects, Μελέτη φωτισμού: Θ. Κοντορήγας)

Flocafe Μαρίνα Ζέας 
(Μελέτη φωτισμού: Θ. Κοντορήγας).
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«Πυρετός» εργασιών από το ΚΔΕΠ, 
για να υλοποιηθεί το σχέδιο αναβάθμισης 

οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας

Φωτισμός εστιατορίων: 
Αναδεικνύοντας τη γαστρονομική εμπειρία

χιτεκτονική και διακόσμηση του εστι-
ατορίου.

Διαδικασία σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός φωτισμού ενός εστιατορί-
ου αναπτύσσεται με βάση: α) την τυπο-
λογία του (πολυτελείας - υψηλών προ-
διαγραφών, τυπικό - μεσαίας κλίμακας, 
αυτοεξυπηρέτησης - self service, ταχεί-
ας εξυπηρέτησης με μεγάλη εναλλαγή 
πελατών - fast food), β) το είδος των ε-
δεσμάτων που προσφέρονται, γ) τις ώ-
ρες λειτουργίας, δ) τη γεωγραφική του 
θέση και ε) την ατμόσφαιρα που επιδι-
ώκεται να δημιουργηθεί. 
Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του 
πρωινού, τα επίπεδα γενικού φωτισμού 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλά και η κα-
τανομή φωτός όσο πιο ομοιόμορφη γί-
νεται, ώστε να συμπληρώνει το φυσικό 
φωτισμό. Σε ένα εστιατόριο ταχείας εξυ-
πηρέτησης (fast food) ο φωτισμός σχεδι-
άζεται έτσι ώστε να μην ευνοεί την πολύ-
ωρη παραμονή των πελατών στο χώρο. 
Έχει αποδειχτεί ότι λίγοι πελάτες θα επι-
θυμούσαν να παραμείνουν σε ένα χώρο 
με έντονο και ομοιόμορφο φωτισμό για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Το δείπνο σε 
ένα εστιατόριο υψηλών προδιαγραφών 
απαιτεί χαμηλότερες εντάσεις φωτισμού 
και σταδιακές ομαλές μεταβάσεις, για τη 
δημιουργία μιας ατμόσφαιρας οικειότη-
τας και ηρεμίας.
Ο χαρακτήρας ενός εστιατορίου περιγρά-
φεται συνήθως από επίθετα όπως είναι 
«θεατρικός», «νεανικός», «πολυτελής», 
«άνετος», «χαλαρωτικός» ή «οικογενει-
ακός». Ο μελετητής φωτισμού χρησιμο-
ποιεί διάφορες μεθόδους και τεχνικές, 
ώστε να ενισχύσει τις εντυπώσεις που 
δημιουργούνται στο χώρο, όπως είναι 
για παράδειγμα η ιδιωτικότητα, η οικει-
ότητα, η χαλάρωση, η ευρυχωρία και η 
ευχαρίστηση. Επιπλέον, ο μελετητής φω-
τισμού καλείται να λάβει κρίσιμες απο-
φάσεις σχετικά με τις επιφάνειες που θα 
φωτιστούν - αναδειχτούν και αυτές που 
«θα παραμείνουν στο σκοτάδι», για το 
αν θα δοθεί έμφαση στο κέντρο ή στην 
περίμετρο του χώρου, για το αν ο φωτι-
σμός θα είναι διάχυτος - ομοιόμορφος 
ή «θεατρικός» με δημιουργία περιοχών 
φωτός - σκιάς, εάν θα είναι έντονος ή 
αμυδρός - ατμοσφαιρικός κ.ο.κ.
Από τη στιγμή που είναι κατανοητή η α-
τμόσφαιρα που επιδιώκεται να δημιουρ-

γηθεί, η διαδικασία σχεδιασμού προχω-
ράει με την αποτύπωση του φωτισμού 
και του συστήματος ελέγχου φωτισμού 
στα σχέδια του χώρου, με τη χωροθέ-
τηση των φωτιστικών σωμάτων καθώς 
και με τη σύνταξη του τεύχους των τε-
χνικών προδιαγραφών τους. Ο επιδέξι-
ος σχεδιασμός φωτισμού χρησιμοποι-
εί πολλαπλά επίπεδα διαστρωμάτωσης 
(layered lighting), διαφορετικές εντάσεις 
ανά περιοχή, καθώς και έλεγχο του φω-
τισμού ανάλογα με την ώρα της ημέρας, 
την εποχή του χρόνου και τις επιμέρους 
ζώνες των εσωτερικών και εξωτερικών 
χώρων του εστιατορίου.

Πολλαπλά επίπεδα 
διαστρωμάτωσης 

Ο φωτισμός εστιατορίων σχεδιάζεται με 
βάση την ανάπτυξη και εφαρμογή δια-
φορετικών ειδών φωτισμού σε πολλα-
πλά επίπεδα διαστρωμάτωσης. Μέσα α-
πό το συνδυασμό των επιμέρους αυτών 
ειδών (γενικού, εστιακού, διακοσμητι-

κού, τοπικού, εργασίας, προσανατολι-
σμού κλπ.) επιτυγχάνεται ένα εξαιρετι-
κό οπτικό αποτέλεσμα, που πολλές φο-
ρές είναι δύσκολο να περιγραφεί ή να 
εξηγηθεί. απλά βιώνεται.
Ο γενικός φωτισμός παρέχει ένα υπό-
βαθρο διάχυτου - ομοιόμορφου φωτός, 
χωρίς σκιές, στο σύνολο του χώρου. 
Αυτό είναι δυνατό να επιτευχθεί με δι-
άφορους τρόπους: Για παράδειγμα, με 
χωνευτά στην οροφή στρογγυλά ή τε-
τράγωνα φωτιστικά τύπου downlight, 
με προβολείς τοποθετημένους σε ηλε-
κτροφόρες ράγες, με έμμεσο φωτισμό 
σε ειδικά διαμορφωμένα φατνώματα 
στις οροφές ή στους τοίχους. 
Πολλές φορές, η ενσωμάτωση της πη-
γής φωτός και η απόκρυψή της έχεουν 
ως αποτέλεσμα να λειτουργεί η ίδια η 
επιφάνεια ως ανακλαστήρας ή ως φωτι-
στικό σώμα, παρέχοντας γενικό φωτισμό 
στο χώρο. Προσθέτοντας εστιακό φωτι-
σμό ανάδειξης συγκεκριμένων αρχιτε-
κτονικών και διαμοσμητικών στοιχείων, 
η εικόνα του χώρου αποκτά δυναμισμό 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 
Laz Art Hotel, 
Θεσσαλονίκη 
(Αρχιτέκτων: 
Makridis 
Architects, 
Μελέτη 
φωτισμού: 
Θ. Κοντορήγας).

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 
Πηγή: Mandarin 
Oriental Hotel 
Group 
(Φωτογράφος: 
George 
Apostolidis).
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και ενδιαφέρον. Ο εστιακός φωτισμός 
είναι κατά κανόνα εντονότερος από το 
γενικό φωτισμό, γεγονός που εξαρτά-
ται και από τις ανακλαστικές ιδιότητες 
των επιφανειών που αναδεικνύονται από 
αυτόν. Η χρήση στοιχείων διακοσμητι-
κού φωτισμού είναι ιδιαίτερα διαδεδο-
μένη τα τελευταία χρόνια και μπορεί να 
έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ιδιαί-
τερα διακοσμητικά φωτιστικά, που εκ-
πέμπουν εξαιρετικό φως αλλά ασκούν 
και γοητεία ως αντικείμενα βιομηχανι-
κού σχεδιασμού, καθώς και η χρήση 
προβολών, αυτόφωτων αντικειμένων 
και ειδικών λεπτομερειών, προσθέτουν 
ένα ακόμα κομμάτι στο παζλ μιας αξιο-
μνημόνευτης εμπειρίας.

Έλεγχος φωτισμού

Ο έλεγχος του φωτισμού, από την απλή 
χρήση ροοστατών έως την επένδυση σε 
ένα «έξυπνο» σύστημα ελέγχου, αποτε-
λεί το κλειδί για τη δημιουργία της επι-
θυμητής ατμόσφαιρας σε ένα εστιατόριο. 
Το σύστημα ελέγχου του φωτισμού επι-
τρέπει τη δημιουργία και τον προγραμ-
ματισμό διαφορετικών σκηνών φωτι-
σμού ανά επιμέρους ζώνη (ανάλογα με 
την ώρα της ημέρας και την εποχή του 
χρόνου), ήπια μετάβαση μεταξύ σκηνών, 
έλεγχο των επιπέδων και των εντάσεων 
φωτισμού, καθώς και εξοικονόμηση ε-
νέργειας. Επιπλέον, αποτελεί ένα πρώ-
της τάξης εμπορικό εργαλείο, αφού ε-
ξασφαλίζει ότι η εικόνα του εστιατορί-
ου για παράδειγμα το μεσημέρι δεν θα 
είναι ίδια με την απογευματινή ή τη νυ-
χτερινή. Το περιβάλλον του εστιατορίου 

δεν θα πρέπει να είναι στατικό και μονό-
τονο, αφού η λειτουργία του σε διαφο-
ρετικές ώρες της ημέρας σημαίνει την 
εξυπηρέτηση διαφορετικού κοινού με 
διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις. 
Το σύστημα ελέγχου του φωτισμού θα 
πρέπει να είναι σχετικά απλό στη λει-
τουργία και τον προγραμματισμό του, 
και να προσφέρει τη δυνατότητα εύκο-
λων αλλαγών στις αρχικές ρυθμίσεις. 

Το χρώμα του φωτός 
και η ψυχολογική διάθεση

Το χρώμα του φωτός, η θερμοκρασία 
χρώματος, η χρωματική απόδοση και η 
φασματική κατανομή των πηγών φωτός 
που επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν σε 
μια μελέτη φωτισμού, καθώς και ο συν-
δυασμός πηγών φωτός με διαφορετικές 
χρωματικές ιδιότητες, έχουν μια σαφή 
και άμεση επίδραση τόσο στην οπτική 

άνεση όσο και στην ψυχολογική διάθε-
ση όσων ζουν και χρησιμοποιούν έναν 
εσωτερικό χώρο. 

Η τεχνολογία φωτισμού LED

Η τεχνολογία των φωτοδιόδων (LED) 
με υψηλή ενεργειακή απόδοση και ε-
ξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής προ-
σφέρει νέες δυνατότητες στο σχεδια-
σμό του φωτισμού εστιατορίων. Τα νέα 
συστήματα φωτισμού είναι καλαίσθητα 
και ευέλικτα, ενώ μπορούν να προγραμ-
ματιστούν με ευκολία. Το μικρό τους μέ-
γεθος δίνει ελευθερία στο σχεδιασμό για 
τη δημιουργία εμπνευσμένων λεπτομε-
ρειών φωτισμού. Οι λαμπτήρες και τα 
φωτιστικά LED θέτουν νέα πρότυπα ως 
προς την κατανάλωση (Watt/m2) και τα 
όρια φωτεινής απόδοσης (lm/W), ειδι-
κά όταν συνδυάζονται με τα ανάλογα «έ-
ξυπνα» συστήματα ελέγχου φωτισμού. 
Μια πρόσφατη και σχεδόν αναπάντεχη 
εφαρμογή της τεχνολογίας LED στους 
χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας αφο-
ρά τους διαφανείς λαμπτήρες LED νή-
ματος. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ η 
τεχνολογία LED έχει χαρακτηριστεί ως 
το μέλλον του φωτισμού, στη συγκεκρι-
μένη εφαρμογή οι λαμπτήρες αυτοί πα-
ραπέμπουν σε παλαιότερες εποχές, που 
όμως η γοητεία του πυρακτωμένου νή-
ματος και της θερμής ατμόσφαιρας που 
δημιουργείται φαίνεται ότι παραμένει βα-
θιά χαραγμένη στο ανθρώπινο υποσυνεί-
δητο. Οι λαμπτήρες αυτοί χρησιμοποι-
ούνται σε συνδυασμό με απλές φόρμες 
μεταλλικών φωτιστικών σωμάτων και 
προσδίδουν μια ρετρό - vintage αισθη-
τική στους χώρους εστίασης.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ 
& KATΩ: 
Πηγή: Mandarin 
Oriental Hotel 
Group 
(Φωτογράφος: 
George 
Apostolidis).


