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ΥΠΝΟΣ 
 

 
 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η Αστική Μη κερδοσκοπική Εταιρεία CITYLAB 
(www.citylab.edu.gr) σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Δήμου Αθηναίων 
(Μ.Ι.Δ.Α.), τον Σύλλογο των Αθηναίων, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, την Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών, το Εργαστήριο Χώρου-Αισθητικής-Αειφορίας της Σχολής Εφαρμοσμένων 
Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το CRISiS Lab Εργαστήριο 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεπιστημονικής Κριτικής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων , το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, την ΑΜΚΕ ΟΝΕΙΡΟΥΣ και τις εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ, 

 
οργανώνουν επταήμερο πλέγμα αλληλένδετων δράσεων 

για την πολιτιστική και κοινωνική σημασία του ύπνου. 
   

CITYLAB • 2022 • ΥΠΝΟΣ 
 

3-6 Οκτωβρίου 2022, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 
Τετραήμερο Διαθεματικό, Διεπιστημονικό και Διαπανεπιστημιακό Εργαστήριο με 
αντικείμενο τη διατύπωση καινοτόμων προτάσεων χωρικής και χρονικής διαχείρισης του 
ύπνου. 

7-9 Οκτωβρίου 2022, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138 
Τριήμερο Επιστημονικό Συμπόσιο με διακεκριμένους ομιλητές από τα πεδία της 
Ιατρικής, της Αρχιτεκτονικής, της Τέχνης, της Κοινωνιολογίας, της Φιλοσοφίας, της 
Ψυχολογίας, του Αθλητισμού κ.ά.  
 
Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκεται ο εντοπισμός/ανάπτυξη των στοιχείων αειφορίας, 
βιώσιμης ανάπτυξης και ευζωίας που επαναπροσδιορίζουν τη σχέση ΥΠΝΟΥ, ΧΩΡΟΥ και 
ΧΡΟΝΟΥ στις τέχνες και τις επιστήμες. 
 
 
 

Θεματική 
Σε μια περίοδο, όπου ο καθημερινός φόβος επισκιάζει το μέλλον του πολιτισμού μας και 
καταρρακώνει ψυχολογικά έναν πλανήτη που πασχίζει να ανασυντάξει τις δυνάμεις του 
μετά από τη σαρωτική επέλαση της πανδημίας και του πολέμου, ο ύπνος φαίνεται πως 
ταυτίζεται περισσότερο με την αδράνεια, την απάθεια, τη νάρκωση και την αδυναμία 
αντίδρασης της κοινωνίας. Αν, ωστόσο, υιοθετήσουμε μια περισσότερο στοχαστική 
στάση, ξεπερνώντας τον θυμό και την αναστάτωση που προκαλούν τα φαινόμενα των 
καιρών, ενδεχομένως να καταφέρουμε να εστιάσουμε στη διατύπωση ορισμένων 

http://www.citylab.edu.gr/


 

 

καίριων ερωτημάτων που θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε τον ύπνο σφαιρικά, ως 
έννοια τόσο επίκαιρη όσο και άχρονη, τόσο οικεία και συγχρόνως τόσο άγνωστη.  
Είναι ο ύπνος χαμένος χρόνος; Αποτελεί ο ύπνος ένα εργαλείο αποκατάστασης της 
παραγωγικής δύναμης ή μια αναγκαία απόσταση του ανθρώπου από το φορτίο της 
κανονικότητας της πραγματικότητας; Πώς βελτιστοποιείται το ενεργειακό αποτύπωμα 
των ανθρώπινων πράξεων μέσω της ευνοϊκότερης κατανομής του χρόνου του ύπνου και 
της σχέσης του με την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης; Ποια είναι η σχέση μεταξύ 
ύπνου και απραξίας; Επηρεάζει ο χώρος, ο τόπος και το κλίμα τον ύπνο; Έχουν σημασία 
οι χρόνοι του ύπνου (μεσημέρι-βράδυ); Γιατί τα όνειρα εμφανίζονται μονάχα στον ύπνο; 
Οι εφιάλτες; Έχει θεραπευτικές ιδιότητες ο ύπνος; Ποιες είναι οι σωματικές απαιτήσεις 
του ύπνου; Πώς ρυθμίζεται ο ύπνος και η αποδοτικότητά του; Υπάρχει ιδανικός ύπνος; 
Πόσο σημαντική είναι η «αρχιτεκτονική του ύπνου» με τη διττή έννοια του όρου; Ποιος 
είναι ο ρόλος του ύπνου στη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος; Πώς επιδρά ο ύπνος στον 
φιλοσοφικό αναστοχασμό; Ποια είναι η σχέση μεταξύ ύπνου και θρησκείας, ύπνου και 
πολιτικής, ύπνου και τέχνης; Έχει χωρική διάσταση ο ύπνος; Είναι η σύγχρονη πόλη και 
η αρχιτεκτονική της φιλικές προς τον ύπνο; Ποια αντικείμενα σχετίζονται με τον ύπνο; 
 
Στο 9ο πανελλήνιο Συμπόσιο - Εργαστήριο Citylab 2022 θα διερευνήσουμε την έννοια του 
ύπνου ως βιολογική ανάγκη, αλλά και ως καταστατική συνθήκη της ατομικής και 
κοινωνικής καθημερινότητας του σύγχρονου τρόπου ζωής. Στην αφετηρία αυτής της 
πορείας συναντούμε σχέσεις και γεφυρώσεις που συγκροτούν ελκυστικά πεδία 
αναζήτησης, όπως ύπνος και ευζωία, ύπνος και αισθήσεις, ύπνος και ίαση, ύπνος και 
εγρήγορση, ύπνος και φιλοξενία, ύπνος και θάνατος, ύπνος και ασυνείδητο, ύπνος και 
όνειρο, ύπνος και ψευδαίσθηση, ύπνος και ρυθμός, ύπνος και περιβάλλον, ύπνος και 
θεραπεία, αϋπνία και αγρύπνια. 
 
 

Φορείς που συμμετέχουν στην πρόταση 
Συντονιστής / Διοργανωτής: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Αστική Μη κερδοσκοπική 
Εταιρεία CITYLAB (www.citylab.edu.gr). 
Συνδιοργανωτές: Μορφωτικό Ίδρυμα Δήμου Αθηναίων (Μ.Ι.Δ.Α.), Σύλλογος των 
Αθηναίων, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Εργαστήριο Χώρου-
Αισθητικής-Αειφορίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, CRISiS Lab Εργαστήριο Στρατηγικού Σχεδιασμού και 
Διεπιστημονικής Κριτικής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, Μουσείο Ιατρικής Κρήτης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
ΑΜΚΕ ΟΝΕΙΡΟΥΣ, εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ. 
 
Η ΑΜΚΕ CITYLAB (www.citylab.edu.gr) αποτελεί μια πρωτοβουλία παραγωγής 
διαλεκτικής γνώσης μέσω της δημιουργίας ενός διεπιστημονικού διαύλου επικοινωνίας 
και συλλογικότητας για τα ζητήματα της αρχιτεκτονικής και της τέχνης. Σήμερα, οι 
πρωτοβουλίες του Citylab συμπεριλαμβάνονται στις ανώτερες ελληνικές πολιτισμικές 
δράσεις και χαίρουν μεγάλης εκτίμησης ανάμεσα στα μέλη της καλλιτεχνικής και 
επιστημονικής κοινότητας. Η ΑΜΚΕ CITYLAB απαρτίζεται από μια ομάδα προσώπων από 
διαφορετικά επιστημονικά πεδία, με κοινό σκοπό τη διεξαγωγή πολιτιστικών δράσεων 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα. Από το 2014, διοργανώνει συστηματικά 
Εκθέσεις και Συμπόσια-Εργαστήρια σχεδιασμού για αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και 
φοιτητές Σχολών Αρχιτεκτονικής και Καλών Τεχνών. Η ΑΜΚΕ CITYLAB έχει αναπτύξει μια 
πειραματική μεθοδολογία έρευνας και σχεδιασμού, η οποία συνδυάζει τη θεωρητική 
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προσέγγιση διαφορετικών γνωστικών πεδίων με την εμπειρική εφαρμογή σε 
στοχευμένες περιπτώσεις. Περισσότεροι από 160 ανεξάρτητοι δημιουργοί και 
καθηγητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων έχουν παραστεί ως ομιλητές και διδάσκοντες 
ενώ περισσότεροι από 650 συμμετέχοντες εργαστηρίων έχουν βιώσει την εμπειρία των 
διοργανώσεων CITYLAB, οι οποίες διανθίζονται από θεατρικές παραστάσεις, μουσικές 
και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Οι διοργανώσεις της ΑΜΚΕ CITYLAB είναι ανοικτές στο 
κοινό και αγκαλιάζονται σταθερά από ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Η ΑΜΚΕ 
CITYLAB έχει συνεργαστεί με δημόσιους φορείς και πανεπιστημιακές σχολές (Ελληνικό 
Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, Δήμο Πατρέων, Δήμο Αθηναίων, ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής, Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Τσεχικό Κέντρο 
Πολιτισμού Αθηνών, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – 
Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Πράσινο Ταμείο, Πρεσβείες της Γερμανίας, 
της Ελβετίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Τσεχίας κ.ά.) τόσο 
αυτόνομα όσο και στο πλαίσιο ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως το 
ROCK [Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and Knowledge 
Cities / Horizon 2020 Innovative Action (SC5-21 Cultural Heritage as a Driver for 
Sustainable Growth, 2017-19)]. Στις διοργανώσεις της CITYLAB έχουν τιμηθεί σημαντικές 
προσωπικότητες της αρχιτεκτονικής για την προσφορά τους στον πολιτισμό (Δημήτρης 
Φατούρος, Αλέξανδρος Τομπάζης, Δημήτρης & Σουζάνα Αντωνακάκη, Τάσος Μπίρης, 
Αναστάσιος Μ. Κωτσιόπουλος). 
 
 

Στόχος - Προσδοκώμενα αποτελέσματα 
Η πρόταση θα αποτελέσει αφορμή για τη στρατηγική σύμπραξη πολλών έγκυρων 
δημόσιων ιδρυμάτων, φορέων και δημιουργικών ομάδων με ικανή και αποδεδειγμένη 
εμπειρία στην επιμέλεια και την υλοποίηση πρωτοβουλιών ανάλογου περιεχομένου. Η 
επιστημονική επιμέλεια της πρότασης θα πραγματοποιηθεί από το CITYLAB με 
εκπροσώπους των μελών της σύμπραξης. 
Σκοπός της σύμπραξης είναι η κεφαλαιοποίηση της συσσωρευμένης εμπειρίας των 
εταίρων στην κατεύθυνση της διεύρυνσης του σχετικού αποτυπώματος των δράσεων. 
Έχοντας ως κοινό έδαφος λειτουργίας τη διαθεματική, διεπιστημονική και 
διαπανεπιστημιακή μελέτη και προαγωγή της αρχιτεκτονικής, των εικαστικών, της 
μουσικής και των εφαρμοσμένων τεχνών, η έρευνα του ΥΠΝΟΥ προσφέρει το ιδανικό 
πεδίο συλλογικής έρευνας και εργασίας για τον δυνητικό ρόλο του πολιτισμικού 
κεφαλαίου στην υπέρβαση της διαρκούς κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής 
κρίσης ως νέο διακριτό στόχο της αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής έρευνας. 
 

Χώρος διεξαγωγής Εργαστηρίου 

 Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
3, 4, 5, 6 Οκτωβρίου 2022 

 
Χώρος διεξαγωγής Συνεδρίου 

 Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138, Αθήνα) 
7, 8, 9 Οκτωβρίου 2022 
 

 
 
 



 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή: 

- Ηλίας Αθανασιάδης, Ογκολόγος-Παθολόγος, Πρόεδρος του MdcON, Διευθυντής 

Ογκολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ-ΥΓΕΙΑ. 

- Σταύρος Αλιφραγκής, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΑΠ, Επιμέλεια 

συμποσίων-εργαστηρίων Citylab.  

- Σωκράτης Γιαννούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

Επιστημονικός συνεργάτης Citylab. 

- Νίκος Κουρνιάτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

Επιστημονικός συνεργάτης Citylab. 

- Ιωάννης Μπουκοβίνας, Επιστημονικός υπεύθυνος του Ογκολογικού Τμήματος 

Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης και τέως Πρόεδρος ΕΟΠΕ. 

- Κώστας Μωραΐτης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ. 

- Γεώργιος Ξηροπαΐδης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Επιστημονικός 

συνεργάτης Citylab. 

- Παναγιώτης Πάγκαλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

Πρόεδρος και επιστημονικός υπεύθυνος Citylab.  

- Ελευθέριος Σκιαδάς, Πρόεδρος ΔΣ Δήμου Αθηναίων, Πρόεδρος Μορφωτικού 

Ιδρύματος Δήμου Αθηναίων (Μ.Ι.Δ.Α.), Πρόεδρος του Συλλόγου των Αθηναίων.  



 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – WORKSHOP 
Citylab 2022 

 

 

Σε ποιους απευθύνεται το Εργαστήριο citylab•2022 
Το Citylab•2022 απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές αρχιτεκτονικής, εσωτερικής 
αρχιτεκτονικής και design, καλών τεχνών, χωροταξίας, γεωγραφίας, ιστορίας, 
κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, φιλοσοφίας, ιατρικής και νομικής που έχουν συμπληρώσει 
τουλάχιστον το 1ο έτος προπτυχιακών σπουδών ή έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους 
ή παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
  

 

Διαδικασία συμμετοχής στο εργαστήριο: 

Για τη συμμετοχή σας στο εργαστήριο:  

1. Αποστέλλετε δήλωση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Citylab, 

info@citylab.edu.gr  

Στη δήλωση ενδιαφέροντος παρακαλείσθε να αναφέρετε τα ακόλουθα: όνομα, 

επίθετο, έτος σπουδών, σχολή ή τμήμα και πόλη διαμονής. Οι συμμετοχές 

εξετάζονται αποκλειστικά και μόνο με σειρά προτεραιότητας, έως ότου 

συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις. Δεν απαιτείται η αποστολή CV ή portfolio. 

2. Λαμβάνετε απάντηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα των θέσεων. 

3. Εάν η απάντηση είναι θετική, προβαίνετε άμεσα (εντός 2 ημερών) στην κατάθεση 

του κόστους συμμετοχής €100,00 ευρώ, στον τραπεζικό λογαριασμό του Citylab 

(σε τράπεζα ή μέσω e-banking). Η κατάθεση του ποσού θα γίνει στο λογαριασμό 

της Τραπέζης Πειραιώς GR98 0172 1570 0051 5710 3337 121 με ΟΝΟΜΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: CITYLAB. Στην αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται 

το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα / της συμμετέχουσας στο Εργαστήριο. Το 

ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο πακέτο του 

συνεδρίου/εργαστηρίου. Το κόστος συμμετοχής στο Citylab•2022 δεν 

περιλαμβάνει τη διαμονή στην Αθήνα, κόστη προσωπικής μετακίνησης και τυχόν 

έξοδα για υλικά.  

4. Αποστέλλετε την απόδειξη κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Citylab, 

info@citylab.edu.gr για την οριστική κατοχύρωση της θέσης.  

Η διαδικασία για τις δηλώσεις ενδιαφέροντος έχει ήδη ξεκινήσει. Παρακαλείσθε να 

εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας εγκαίρως, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. 

Αιτήσεις συμμετοχής στο εργαστήριο θα γίνονται δεκτές μέχρι και το Σάββατο 17 

Σεπτεμβρίου 2022. 
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Όλες οι αναλύσεις/προτάσεις των ομάδων εργασίας θα εκτεθούν δημόσια στο 

Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138) κατά τη διάρκεια του Συμποσίου 7, 8 και 9 

Οκτωβρίου 2022. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

  

 

Πρόγραμμα Εργαστηρίου 

Οι εργασίες του Citylab•2022 θα ξεκινήσουν το πρωί της Δευτέρας 3 Οκτωβρίου 2022 

στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τις εγγραφές και την 

εισαγωγή στους στόχους του εργαστηρίου. Θα ακολουθήσει η δημιουργία των ομάδων 

εργασίας και η παρουσίαση των θεμάτων πριν την εκκίνηση της επεξεργασίας τους. Το 

αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου/συνεδρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Citylab το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 2022. 


