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Το  Ελληνικό  Ινστιτούτο  Ανάπτυξης  Χαλκού  συνεχίζει 
με επιτυχία την δεύτερη έκδοση του ηλεκτρονικού του 
περιοδικού  στο  2017,  με  θέματα  που  αφορούν  στις 
ιδιότητες και στις χρήσεις του χαλκού.

Η   εφαρμογή αντιμικροβιακού χαλκού στο νοσοκομείο 
του  Βόλου,  όπου  για  πρώτη  φορά  υιοθετήθηκαν  οι 
προδιαγραφές της Επιστημονικής ομάδας του Ελληνι
κού  Ινστιτούτου Ανάπτυξης  Χαλκού  από  την  διοίκηση 
δημόσιου νοσοκομείου, προκειμένου να τοποθετηθούν 
συγκεκριμένα  αντικείμενα  αντιμικροβιακού  χαλκού  σε 
συγκεκριμένες θέσεις, είναι ένα από τα πιο ενδιαφέρο
ντα θέματα που θα διαβάσετε σε αυτό το τεύχος.

Στην  συνέχεια  ο  κατασκευαστικός  κλάδος  μπορεί  να 
ενημερωθεί  από  τα  επί  μέρους  κεφάλαια  γύρω  από 
την αρχιτεκτονική, την ηλεκτρολογία και τις καινοτομίες 
στα υδραυλικά δίκτυα.   

Η  επιλογή  των  κατάλληλων  υλικών  στον  κατασκευα
στικό κλάδο, με γνώμονα την οικονομία και την αειφο
ρία,  είναι πλέον μονόδρομος για  τον  κλάδο, ο οποίος 
έχει  υποστεί  την  μεγαλύτερη  ζημιά  από  όλους  τους 
κλάδους τα τελευταία χρόνια.

Από  το  Ελληνικό  Ινστιτούτο  Ανάπτυξης  Χαλκού  πι
στεύουμε  ότι  τα  προϊόντα  χαλκού  πληρούν  όλες  τις 
νέες απαιτήσεις και θέτουν υψηλά τον πήχη των προ
διαγραφών,  όσον  αφορά  στις  κτιριακές  εγκατα
στάσεις.    

Νίκος Βεργόπουλος 
Γενικός Διευθυντής Ε.Ι.Α.Χ.

Ακολουθήστε μας στο facebook
@helleniccopperdevelopentinstitute

https://www.facebook.com/helleniccopperdevelopmentinstitute/
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Red Bull στούντιο, Βερολίνο, Γερμανία

Το εσωτερικό ενός παλιού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 
του  1920  στο  Βερολίνο,  προτάθηκε  από  την  Optimist 
Design που εδρεύει στο Λος Άντζελες, να μετατραπεί σε 
στούντιο ηχογραφήσεων με χάλκινη γλυπτική.

Το έργο αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο είναι το δωδέκατο 
μουσικό στούντιο της Red Bull. H σχεδιαστική μας  ιδέα 
για  την  διατήρηση  της  βιομηχανικής  αισθητικής  στο 
εσωτερικό  του,  ελήφθη  όταν  επισκεφθήκαμε  τον  χώρο 
του παλιού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Βερολίνο.

Το νέο στούντιο ηχογραφήσεων προσφέρει χώρους για 
την μίξη και  την μουσική παραγωγή, με τους κοινόχρη
στους  χώρους  να  συνδέονται  πολύπλευρα  με  τα  δω
μάτια  εγγραφής.  Προσεγγίσαμε  το  έργο  σαν  έργο  δύο 
κόσμων  ενός κοινωνικού χώρου εκτός κτιρίου και μιας 
σειράς  από  θαλάμους  εντός  αυτού,  που  διαμορφώθη
καν σύμφωνα με  τις  γεωμετρικές  και  τις  τεχνικές απαι
τήσεις της ακουστικής σχεδίασης.

Ο σχεδιασμός διαμορφώθηκε βάσει της ακουστικής του 
χώρου και κατανεμήθηκε σε πρισματικές επιφάνειες για 
να εξασφαλισθεί ο ιδανικός ήχος στην εγγραφή και στον 
χώρο μίξης. Ένας μεγάλος  τριγωνικός φεγγίτης  διαχέει 
το φυσικό φως μέσα στο χώρο. 

Πάνω από ένα χιλιόμετρο ταινιών χαλκού, χρησιμεύουν 
για  να  συνδυαστούν  με  τα  ετερογενή  σχήματα  που 
απαιτούνται  στις  διάφορες  αίθουσες  ηχογραφήσεων, 
προσθέτοντας  παράλληλα  βάθος  και  αντίθεση  σε  μια 
ενιαία γλυπτική μορφή.

Ο Χαλκός ρέει 

Η  χάλκινη  επικάλυψη  των  τοίχων,  δημιουργεί  μια  σύν
δεση  μεταξύ  των  χάλκινων  βιομηχανικών  υποδομών 
του σταθμού την εποχή που κατασκευάστηκε, με τη δύ
ναμη  και  την  ενέργεια  που  ενισχύονται  από  την  Red 
Bull. 

Ένας  οπτικός  ρυθμός  έχει  δημιουργηθεί  από  τις  λωρί
δες  χαλκού  που  σχηματίζουν  μία  κυματοειδή  αλληλου
χία  και  αντιπροσωπεύουν  τη φυσική  ροή  του  ήχου  και 
της  μουσικής.  Στο  κέντρο    του  χώρου  υπάρχει  μια  τε
ράστια  σκάλα,  επιτρέποντας στους  μουσικούς  κυριολε
κτικά να ανέβουν σε μια νέα αίθουσα στον ημιώροφο, ο 
οποίος βρίσκεται πάνω από την αίθουσα εγγραφής.

Η επίσημη γλώσσα του σχεδιασμού, καθώς και η επιλο
γή του υλικού και τα διάφορα χρώματα δημιουργούν μια 
ισορροπία  και  ένωση αντιπαραθέσεων,  ενώ θεσπίζεται 
ένας νέος διάλογος στην  ισορροπία μεταξύ  του παλιού 
και του καινούργιου. 

Η  αναβίωση  του  σταθμού  από  την  Red  Bull  είναι  μια 
τέλεια  αλληγορική  μεταφορά  για  την  αναγέννηση  του 
Βερολίνου  ως  πρωτεύουσας  νέων  ιδεών.  Οι  πρώην 
βιομηχανικοί  χώροι  της  πόλης  που  μένουν  αχρησιμο
ποίητοι, λόγω των αλλαγών στην τεχνολογία, παρέχουν 
έναν μεταβιομηχανικό καμβά για τη δημιουργική εξερεύ
νηση της μουσικής, της τέχνης και του πολιτισμού.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΑΑΡΡΧΧΙΙΤΤΕΕΚΚΤΤΟΟΝΝΑΑΣΣ::  OOppttiimmiisstt  DDeessiiggnn  

ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ::  KKuubbiixx,,  BBeerrlliinn
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Η εξέλιξη των τηλεφωνικών καλωδίων 

Το τηλέφωνο εφευρέθηκε πριν περίπου 100 χρόνια από 
τον Graham Bell.    Στην  αρχή,  οι  τηλεφωνικές  γραμμές 
ήταν ξεχωριστές γραμμές που συνέδεαν μόνο ζεύγη τη
λεφώνων.   Με άλλα  λόγια,  όποιος  είχε  μια  τηλεφωνική 
γραμμή μπορούσε να μιλήσει μόνο με ένα τηλέφωνο.  Η 
πρώτη  τηλεφωνική  γραμμή  κατασκευάστηκε  το  1887 
στη Βοστώνη των ΗΠΑ και συνέδεε το σπίτι του Charles 
Williams Jr. Με το γραφείο του. Η χρήση των  ιδιωτικών 
γραμμών ήταν, φυσικά, πολύ περιοριστική και η ανάγκη 
των ανθρώπων να μπορούν να μιλήσουν με περισσότε
ρα  από  ένα  σπίτι  συνεχώς  αυξανόταν.    Με  τον  καιρό, 
μία  κεντρική  εγκατάσταση  διασύνδεσης  των  τηλεφωνι
κών γραμμών όπου θα συνδέονταν πολλές ιδιωτικές τη
λεφωνικές  γραμμές  ήταν  απαραίτητη.    Οι  πρώτες 
τηλεφωνικές  γραμμές  ήταν  εναέριες  γραμμές  και  τοπο
θετούνταν σε τηλεφωνικούς θαλάμους ή συνδέονταν σε 
racks  στις  στέγες  των  σπιτιών  και  ήταν  από  σίδηρο  ή 
χάλυβα.   Μερικά σύρματα ήταν γαλβανισμένα για αντο
χή στη διάβρωση, αλλά τα προβλήματα διάβρωσης και 
θορύβου συνέχιζαν να υπάρχουν. 

Λόγω αυτών των προβλημάτων αναπτύχθηκαν καλώδια 
με  σύνθετο  υλικό  χαλκού  και  χάλυβα.    Τα  οφέλη  της 
χρήσης χαλκού ήταν γνωστά αλλά η τεχνολογία τότε δεν 
ήταν  διαθέσιμη  για  να  κατασκευαστούν  αρκετά  ισχυρά 
χάλκινα  σύρματα  έτσι  ώστε  να  γίνεται  εναέρια  εγκα
τάσταση.  Στη  συνέχεια,  το  1877  ο  Thomas  Doolittle 
ανέπτυξε  τη  διαδικασία  για  την  παραγωγή  καλωδίων 
από σκληρό κράμα χαλκού, ανοπτήοντας σύρματα χαλ
κού μέσα από διάφορες μήτρες προκειμένου να αυξηθεί 
η  αντοχή  τους  στον  εφελκυσμό.  Το  καλώδιο  χαλκού 

πλέον  ήταν αρκετά  ισχυρό ώστε  να μπορεί  να  εγκατα
σταθεί εναέρια και κατέκλυσε την αγορά. 

Το 1884 έγινε η πειραματική εγκατάσταση ενός καλωδί
ου  χαλκού  μεγάλης  απόστασης  μεταξύ  Βοστώνης  και 
Νέας Υόρκης. Το 1885 έγινε η τηλεφωνική σύνδεση με
ταξύ  Νέας  Υόρκης  και  της  Φιλαδέλφειας.  Με  το  πέρα
σμα  των  ετών  όλο  και  περισσότεροι  κατασκευαστές 
άρχισαν  να  παράγουν  καλώδια  χαλκού  λόγω  της  με
γάλης ζήτησης. 
Εν  συνεχεία,  το  κύκλωα  δύο  συρμάτων  αναπτύχθηκε 
και κατοχυρώθηκε από Alexander Graham Bell το 1881. 
Αυτό ήταν μια σημαντική εξέλιξη στην τηλεφωνία επειδή 
πλέον  εξαλείφεται  κατά πολύ  ο  ανεπιθύμητος  θορύβου 
στις  γραμμές.   Η  εγκατάσταση  των  μεταλλικών  κυκλω
μάτων  ήταν  δύσκολη  τόσο  από  οικονομικής  άποψης 
όσο  και  από  θέμα  χρόνου  και  κόπου  καθώς  ολόκληρο 
το  εναέριο  σύστημα  καλωδίωσης  έπρεπε  να  αντικατα
σταθεί  με  κύκλωμα  δύο  συρμάτων  σε  αντικατάσταση 
του  κυκλώματος  ενός  σύρματος.  Υπήρξε  λοιπόν  μια 
σταδιακή μετατροπή  και  αναβάθμιση  των  τηλεφωνικών 
δικτύων ανάμεσα στα 1890 και 1900. 

Με  το  πέρασμα  των  χρόνων  μεγάλωσε  το  ενδιαφέρον 
για  την  ανάπτυξη  των  τηλεφωνικών  καλωδίων.  Πλέον 
θα  ήταν  δυνατόν  να  περιέχονται  πολλά  τηλεφωνικά 
σύρματα  σε  ένα  καλώδιο  ενώ  απαιτούνταν  καλύτερη 
μόνωση  και    αντοχή  στο  νερό.   Τα πρώτα  τηλεφωνικά 
καλώδια  βασίζονταν  στην  τεχνολογία  που  χρησιμο
ποιούνταν  για  την  κατασκευή  των  καλωδίων  του  τη
λέγραφου.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΜεεννέέλλααοοςς  ΤΤσσααγγκκααρράάκκηηςς
ΗΗλλεεκκττρροολλόόγγοοςς  ΜΜηηχχααννιικκόόςς  κκααιι  ΜΜηηχχααννιικκόόςς  ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν  ΕΕΜΜΠΠ
ΥΥπποοψψήήφφιιοοςς  δδιιδδάάκκττωωρρ  ΕΕΜΜΠΠ
ΜΜηηχχααννιικκόόςς  ττεεχχννιικκώώνν  ππωωλλήήσσεεωωνν,,  ΕΕλλλληηννιικκάά  ΚΚααλλώώδδιιαα  ΑΑΕΕ
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Κλωβό από σύρμα ειδικού κράματος χαλκού, επέλεξε η εταιρεία 
ιχθυοκαλλιέργειας Προμηθέας για την καλλιέργεια σε φαγκρί.

Η  εταιρεία  Προμηθέας  που  εδρεύει  στην Λάρυμνα,  κα
τέχει ηγετικό ρόλο στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας με 
30  χρόνια  επιτυχημένης  παρουσίας.    Είναι  η  μοναδική 
Ελληνική  εταιρεία  στον  τομέα  της,  που  βραβεύτηκε  με 
Αριστείο Ποιότητας για τα προϊόντα της, από την Global 
Trade  Leaderss  Club  στην  Μαδρίτη,  ένας  θεσμός  Πα
γκόσμιας εμβέλειας, ο όποιος συγκεντρώνει εδώ και 22 
χρόνια περισσότερα από 7.500 μέλη κορυφαίων επιχει
ρήσεων από 95 χώρες. 

Η ανάγκη για την αναβάθμιση των μονάδων και την πε
ραιτέρω βελτίωση  της ποιότητας  των  ιχθύων  του,  οδή
γησαν  τον κύριο Γιώργο Τζαβέ,  ιδιοκτήτη  της  εταιρείας, 
τον  Ιανουάριο  του 2017 να  επιλέξει  και  να  τοποθετήσει 
κλωβό από σύρμα ειδικού κράματος χαλκού στις ιχθυο
καλλιέργειες  του,  λόγο  του υψηλού βαθμού αξιοπιστίας 
του.  Με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές από την 
κατασκευάστρια  εταιρία  FITCO A.E.,  συναρμολογήθηκε 
και  τοποθετήθηκε  ο  συγκεκριμένος  κλωβός  στην  μο
νάδα της εταιρίας Προμηθέας.

Τα 10 κύρια πλεονεκτήματά του κλωβού είναι:

     •  Δεν ρυπαίνει το περιβάλλον
     •  Εμποδίζει τη διαφυγή ψαριών
     •  Συμβάλει στην ανανέωση και στην οξυγόνωση  
        των υδάτων
     •  Καθαρό και υγιές περιβάλλον για την ανάπτυξη   
        των  ψαριών
     •  Ανθεκτικό στην διάβρωση με εξαιρετικές μηχανικές
        ιδιότητες 
     •  100% ανακυκλώσιμο υλικό
     •  Μειωμένο κόστος λειτουργίας
     •  Τεράστια αντοχή στον χρόνο 

Οι κλωβοί από κράμα χαλκού είναι η μοναδική σίγουρη 
λύση για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στις ιχθυο
καλλιέργειες  και  διαθέτουν  ακόμη  πολλά  πλεονεκτήμα
τα. 

Τεχνική περιγραφή 

     •  UR30® 
     •  Άνοιγμα του πλέγματος «μάτι» 20Χ20 χιλιοστά 
     •  Διαστάσεις του 50 μέτρα διάμετρος Χ 10 μέτρα
        βάθος.
     •  Είδος ψαριού Φαγκρί

Η  κατασκευή  και  τοποθέτηση  έγινε  από  την  εταιρεία 
FITCO A.E. και το εξειδικευμένο συνεργείο της.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛ
ΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»,  συνεχίζοντας  την  επιτυχημένη  προ
σπάθεια  μείωσης  των  λοιμώξεων  στους  χώρους  της 
ΜΕΘ,  τοποθέτησε  αντιμικροβιακό  χαλκό  σε  συγκεκρι
μένα σημεία, όπως αυτά προδιαγράφηκαν από την επι
στημονική ομάδα του Ελληνικού  Ινστιτούτου Ανάπτυξης 
Χαλκού,  προκειμένου  να  ενισχύσει  την  άμυνά  της 
απέναντι  στις  ενδονοσοκομειακές  λοιμώξεις.    Είναι  η 
πρώτη  φορά  που  για  την  επιχάλκωση  της  συγκεκρι
μένης  ΜΕΘ,  ακολουθήθηκε    η  διαδικασία  διενέργειας 
διαγωνισμού μέσω ΑΔΑ, όπου η τεχνική περιγραφή στα 
πλαίσια  αναβάθμισης  εγκαταστάσεων  (CPV 
4525999006),  βασίστηκε  εξολοκλήρου  στον  επιστημο
νικό φάκελο του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλ
κού.  

Ο Διοικητής του νοσοκομείου κύριος Ματθαίος Δραμητι

νός, εξήρε το έργο που γίνεται στη ΜΕΘ, τονίζοντας ότι 
«…στη ΜΕΘ παρατηρήθηκε μείωση της φαρμακευτικής 
δαπάνης, ως  επακόλουθο  της  μείωσης  των  ενδονοσο
κομειακών  λοιμώξεων».  Η Διευθύντρια  της ΜΕΘ  κυρία 
Αντιγόνη  Καραθάνου,  ανέφερε  μεταξύ  άλλων  ότι  ο 
μέσος  όρος  των  ενδονοσοκομειακών  λοιμώξεων  στην 
Ελλάδα  είναι  9%  και  στην  Ευρώπη  6%,  τονίζοντας  ότι 
από το 2014 υπήρξε νέο νομοθετικό πλαίσιο που καθο
ρίζει τον τρόπο επιτήρησης, καταγραφής και πρόληψης 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 

Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Βόλου, έγινε καταγραφή των 
λοιμώξεων  το  2014  και    εφαρμόστηκαν  στη  συνέχεια 
επικαιροποιημένα  πρωτόκολλα.  Στις  αρχές  του  2016 
διαπιστώθηκαν θεαματικά αποτελέσματα. Παρατηρήθη
κε σημαντική μείωση σε απόλυτους αριθμούς των ενδο
νοσοκομειακών  λοιμώξεων  κατά  33%,  ενώ  μείωση 

1η Επιχάλκωση Βάσει Προδιαγραφών Ε.Ι.Α.Χ. στην Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν. Βόλου 
«ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΥΓΕΙΑ
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παρατηρήθηκε  και  στις  ημέρες  νοσηλείας  καθώς  και 
στην  φαρμακευτική  δαπάνη.  Η  ΜΕΘ  συμπληρώνει  25 
χρόνια  λειτουργίας  κι  ήταν  η  πρώτη  που  λειτούργησε 
στη Θεσσαλία.    Συνεχίζοντας  την πρωτοπορία,  η ΜΕΘ 
του  ΓΝ Βόλου σε  επίπεδο Θεσσαλίας,  και  γνωρίζοντας 
ότι  μέχρι  σήμερα  σε  Πανελλαδικό  επίπεδο  εκκρεμούν 
ακόμη  περί  τους  10  επιστημονικούς  φακέλους  για  επι
χάλκωση σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας, ξεκίνησε η 
επιχάλκωση  και  πρόκειται  να  γίνει  επιστημονική  κατα
γραφή,  τα αποτελέσματα  της οποίας θα μελετηθούν σε 
βάθος διετίας.

Ο  επιστημονικός  σύμβουλος  του  ΕΙΑΧ Δρ.  Πάνος  Ευ
σταθίου  μετά  την  τοποθέτηση  των  αντικειμένων  από 
αντιμικροβιακό  χαλκό στην ΜΕΘ  του  ΓΝ. Βόλου  δήλω
σε:  «..μία  ακόμη    καινοτόμος  εφαρμογή  του  αντιμικρο
βιακού χαλκού στον χώρο της υγείας που θα προσθέσει 
θετικά  αποτελέσματα  στον  στρατηγικό  σχεδιασμό  της   
αντιμετώπισης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.». 

Ο  Διευθυντής  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Ανάπτυξης 

Χαλκού  κύριος  Νίκος  Βεργόπουλος  σημείωσε  ότι:  «Η 
συγκεκριμένη μεθοδολογία που ακολούθησε η ΜΕΘ του 
Γ.Ν  Βόλου,  δημιουργεί  τετελεσμένο  προδιαγραφών 
εφαρμογής  αντιμικροβιακού  χαλκού,  βάσει  της  εμπειρί
ας της επιστημονικής ομάδας του ΕΙΑΧ, γύρω από την 
έξυπνη εγκατάσταση αντιμικροβιακού χαλκού σε ΜΕΘ» 
   
Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  ανάθεση  του  έργου  για  την 
επιχάλκωση της ΜΕΘ του Γ.Ν. Βόλου δόθηκε, μετά από 
τον διαγωνισμό, στην πιστοποιημένη από το ΕΙΑΧ εται
ρία κατασκευής και τοποθέτησης πιστοποιημένων προϊ
όντων  αντιμικροβιακού  χαλκού  την  “CONVEX”  και  τα 
αντικείμενα  αντιμικροβιακού  χαλκού  που  τοποθετήθη
καν ήταν,  τροχήλατα τραπεζάκια, στατώ ορών, ηλεκτρι
κοί  διακόπτες,  πόμολα  σε  διάφορες  πόρτες,  μικρά 
πομολάκια από διάφορα συρτάρια, επιφάνειες εργασίας 
και  διακόπτες  βρυσών. Η  επιλογή  των σημείων  καθώς 
και η τοποθέτηση έγιναν βάσει των προδιαγραφών που 
δόθηκαν  από  την  επιστημονική  ομάδα  του  Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού. 

ΥΓΕΙΑ
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Συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού στο “DYO 
FORUM”  
Το  μεγαλύτερο Διαδραστικό  Επιστημονικό  και  Εκθεσια
κό Forum της χρονιάς, το “DYO FORUM 2017” για την 
Διατροφή, Υγεία  και Ομορφιά,  διεξήχθη με μεγάλη  επι
τυχία  στις  11  και  12  Φεβρουαρίου  2017  στο  Ζάππειο 
Μέγαρο  στην Αθήνα.  Το  Forum,  το  οποίο  έχει  αποτε
λέσει πλέον θεσμό για  την υγεία, διοργάνωσαν με  επι
τυχία για δεύτερη χρονιά ο όμιλος ΖΙΤΑ και το περιοδικό 
«ΔΥΟ».

Η διοργάνωση απευθυνόταν εκτός της ιατρικής κοινότη
τας  και  στο  ευρύτερο  κοινό  και  την  επισκέφθηκαν  πε
ρισσότερα  από  7.500  άτομα,  κάτι  που  κατέδειξε  τη 
σαφή  και  απόλυτη  καταξίωσή  του  στην  κοινωνία.  22 
Επιστημονικές  ημερίδες,  250 Ομιλητές,  2  συνέδρια  και 
70 Εταιρίες / Εκθέτες, συμμετείχαν στο Forum. 
Κατά  την  διάρκεια  της  τελετής  έναρξης  τo  Forum  χαι
ρέτησαν πλην άλλων επισήμων, ο Δήμαρχος Αθηναίων 
κύριος Γιώργος Καμίνης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και του 
ΙΣΑ κύριος Γιώργος Πατούλης και ο Πρόεδρος του ομί
λου ΖΙΤΑ κύριος Ζαχαρίας Καπλανίδης. 

Το  Ελληνικό  Ινστιτούτο Ανάπτυξης  Χαλκού  συμμετείχε 
στο  FORUM  με  περίπτερο,  εκθέτοντας  προϊόντα  από 
Αντιμικροβιακό  Χαλκό,  και  ενημερώνοντας  παράλληλα 
τους επισκέπτες με ενημερωτικά φυλλάδια, για τις ευερ
γετικές  ιδιότητες  του  αντιμικροβιακού  χαλκού,  τόσο 
στους  χώρους  υγιεινής    όσο  και  σε  ευρύτερους  δη
μόσιους χώρους.

Κατά  την διάρκεια  του FORUM το Ε.Ι.Α.Χ.  είχε  ξεχωρι
στή  Επιστημονική  ημερίδα  με  τρείς  ομιλίες  γύρω  από 
τις  ευεργετικές  ιδιότητες  του  αντιμικροβιακού  χαλκού 

στον χώρο της υγείας αλλά και στην ευρύτερη κοινότη
τα. Οι  ομιλίες  με  την  σειρά που παρουσιάστηκαν  ήταν 
από  την  κ.  Ζαχαρούλα  Μανωλίδου  R.N.,M.Sc.    που 
αναφέρθηκε  στις  νοσοκομειακές  εφαρμογές  αντιμικρο
βιακού χαλκού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, από την  
Δρ.  Κατερίνα  Καραγεώργου  Μ.D.,Ph.D.  του  ΚΕΕΛ
ΠΝΟ  ,η  οποία  αναφέρθηκε  στην  εφαρμογή  του  αντιμι
κροβιακού  χαλκού  στην  σχολική  κοινότητα  και  τέλος 
από τον επιστημονικό σύμβουλο του Ε.Ι.Α.Χ. Δρ. Πάνο 
Ευσταθίου Μ.D.,Ph.D. ο οποίος αναφέρθηκε στην γενι
κευμένη  εφαρμογή  και  αναγκαιότητα  χρησιμοποίησης 
αντιμικροβιακού  χαλκού  σε  πολλούς  κοινόχρηστους 
χώρους.

Την ημερίδα προέδρευσε ο διευθυντής  του ΕΙΑΧ κ. Νί
κος  Βεργόπουλος  μαζί  με  τον  κ.  Γιώργο  Καραγεώργο 
Μ.D.,Δ/ντη  του  ΕΣΥ,  μέλος  της  επιστημονικής  ομάδας 
του Ε.Ι.Α.Χ.. Τις ομιλίες παρακολούθησαν με μεγάλο εν
διαφέρον άνθρωποι από τον χώρο της υγείας αλλά και 
από  την  ευρύτερη  κοινότητα,  οι  οποίοι  μετά  το  τέλος 
των  ομιλιών  συζήτησαν  με  τους  εισηγητές  διάφορα 
θέματα γύρω από την δράση του αντιμικροβιακού χαλ
κού.

Μετά  το  τέλος  των  εισηγήσεων  έγινε  κλήρωση  στους 
παρευρισκόμενους για  τρία αντιμικροβιακά θερμόμετρα 
της εταιρίας “ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΜΕDICAL”.

Τόσο  την  επιστημονική  ημερίδα  όσο  και  το  περίπτερο 
του ΕΙΑΧ  την  επισκέφθηκε αρκετός  κόσμος δείχνοντας 
το  ενδιαφέρον  του  γύρω  από  τις  ευεργετικές  ιδιότητες 
του Αντιμικροβιακού Χαλκού.
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Η κοπή της  πίτας του Ε.Ι.Α.Χ.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξη Χαλκού πραγματοποί
ησε με μεγάλη    επιτυχία  την προγραμματισμένη ετήσια 
εκδήλωση  κοπής  της  πρωτοχρονιάτικης  πίτας,  με  την 
παρουσία του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου του Ευρω
παϊκού  Ινστιτούτου  Χαλκού,  κυρίου  Bernard  Respaud 
και με τη συμμετοχή συνεργατών και φίλων του Ε.Ι.Α.Χ., 
στα  γραφεία του στον Ταύρο.  

Ο κύριος Respaud στις δηλώσεις του εξήρε το σημαντι
κό  έργο  που  παράγεται  συλλογικά  από  την 
“Copperalliance” στην προώθηση του χαλκού, αλλά και 
στην ιδιαίτερη συμμετοχή του κάθε κράτους μέλους της, 
προσαρμόζοντας  τις  γενικές  κατευθύνσεις στις  ανάγκες 
κάθε κράτους μέλους.   Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην 
σημαντικότητα της συνέχισης αυτής της προσπάθειας, η 
οποία βοηθάει  τις  τοπικές βιομηχανίες χαλκού αλλά και 
τη  κοινότητα  με  τις  τόσο  σημαντικές  ιδιότητες  που 
μπορεί να προσφέρει ο χαλκός.

Ο Πρόεδρος του Ε.Ι.Α.Χ. κύριος Ευάγγελος Μουστάκας, 
αφού  καλωσόρισε  τον  νέο  διευθυντή  του  Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Χαλκού και του ευχήθηκε  καλή επιτυχία στα 
νέα του καθήκοντα, στην συνέχεια εξέφρασε την  ικανο
ποίηση  του  για  το  σημαντικό  έργο  που  έχει  επιτευχθεί 
από  το  ΕΙΑΧ  και  την  “Copperalliance”  τόσο  σε  εθνικό 
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφερόμενος και στην 
επιτυχημένη  πορεία  της  επιστημονικής  ομάδας  του 
Ε.Ι.Α.Χ, όσον αφορά στην προώθηση του αντιμικροβια
κού χαλκού. Τέλος απηύθυνε χαιρετισμούς σε όλους και 
τους ευχήθηκε να έχουν υγεία και δύναμη.

Ο  κύριος  Νίκος  Βεργόπουλος,  Γενικός Διευθυντής  του 
Ε.Ι.Α.Χ,  παρουσίασε  τις  έως  τώρα  δραστηριότητες  του 
Ινστιτούτου,  έδωσε  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  ενημέρωση 
που  γίνεται  στην  τεχνική  εκπαίδευση  για  την  σωστή 

χρήση του χαλκού και τόνισε πόσο πολύ σημαντική είναι 
ή  διάχυση  της  τεχνογνωσίας  και  των  εμπειριών  του 
Ε.Ι.Α.Χ.  στους  αυριανούς  επαγγελματίες.  Ευχαρίστησε 
τους  επιστημονικούς  συνεργάτες  και  τα  στελέχη  του 
Ε.Ι.Α.Χ για τον σημαντικό τους ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων του και κλείνοντας απηύθυνε ευχές και χαιρετι
σμούς προς όλους τους παρευρισκόμενους. 

Τέλος ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου, Επιστημονικός Σύμβου
λος  του  Ε.Ι.Α.Χ  στην  προώθηση  του  αντιμικροβιακού 
χαλκού, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, έκανε 
μία σύντομη αναδρομή στα 7 χρόνια πετυχημένης δια
δρομής της Επιστημονικής ομάδας του Ε.Ι.Α.Χ, ευχαρί
στησε  την  ομάδα  και  τόνισε  πως  οι  επιτυχίες  μίας 
ομάδας  οφείλονται  τόσο  στο  σύνολό  της  όσο  και  σε 
κάθε ένα άτομο ξεχωριστά που την απαρτίζουν. Για μία 
ακόμη φορά  οι  δράσεις  της  επιστημονικής  ομάδας  του 
Ε.Ι.Α.Χ,  σε  ένα  δύσκολο  επαγγελματικό  περιβάλλον, 
φέρνει  την  Ελλάδα  σε  πρώτες  θέσεις  και  πρωτοπορεί 
στην  παγκόσμια  κοινότητα,  με  τις  επιστημονικές  δημο
σιεύσεις  και  εφαρμογές  του  αντιμικροβιακού  χαλκού. 
Τέλος  ευχαρίστησε  τους  παρευρισκόμενους  και  τους 
ευχήθηκε η νέα χρονιά να είναι δημιουργική και αποτε
λεσματική. 

Ακολούθησε  η  κοπή  της  πίτας  από  τον  πρόεδρο  του 
Ε.Ι.Α.Χ κ. Ευάγγελο Μουστάκα και το φλουρί που «έπε
σε» στο κομμάτι του Ε.Ι.Α.Χ, δόθηκε τιμητικά στον κύριο 
Bernard  Respaud.  Το  αντίστοιχο  δώρο  του  φλουριού, 
ήταν  μία  χάλκινη  κουκουβάγια  ,  περνώντας  το  μήνυμα 
της σοφίας,  της γνώσης και  της σύνεσης. Η  εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε παραθέτοντας  δεξίωση προς τους προ
σκεκλημένους με ανταλλαγές ευχών για ένα δημιουργι
κό 2017. 




