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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες του Ελληνικού Ινστιτού
του Ανάπτυξης Χαλκού.

Μπήκαμε ήδη στο φθινόπωρο και τα πρώτα σημάδια 
του καιρού κάνουν την εμφάνισή τους με την υποχρέω
ση να μένουμε πλέον περισσότερο χρόνο σε κλειστούς 
χώρους.

Αυτό, δυστυχώς, έρχεται να συνδράμει στην αύξηση της 
μεταδοτικότητας της λοίμωξης SARSCoV 2, καθότι, 
όπως αναφέρουν οι ειδικοί, το καταλληλότερο περιβάλ
λον για την εξάπλωσή του, είναι οι κλειστοί χώροι και οι 
χαμηλές θερμοκρασίες.

Αυτό σημαίνει, ότι πλέον των μέτρων αντιμετώπισής 
του, όπως οι μάσκες αλλά κυρίως ο εμβολιασμός, στους 
εσωτερικούς χώρους, όπου αναγκαστικά θα παρα
μένουν κλειστοί λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, θα 
πρέπει να ενισχυθούν τα μέτρα καθαρισμού του εσωτε
ρικού αέρα, με επιπρόσθετους μεθόδους.

Αυτοί οι μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν το καθαρισμό και 
το φιλτράρισμα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, χρη
σιμοποιώντας κατάλληλες συσκευές.

Στο παρών τεύχος θα διαβάσετε για τις εφαρμογές του 
αντιμικροβιακού χαλκού στην αντιμετώπιση της καθα
ρότητας του αέρα σε εσωτερικούς κλειστούς χώρους, 
παρουσιάζοντας συγκεκριμένα προϊόντα που βοηθούν 
σε αυτήν την κατεύθυνση.

Πιστεύουμε ότι αυτές οι εφαρμογές θα συμπεριληφθούν 
κάποτε από την πολιτεία για την υποστήριξη των συ
στημάτων υγείας. 

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

Ακολουθήστε μας στο https://www.linkedin.com/
company/helleniccopperdevelopmentinstitute

Σημείωμα του εκδοτή
Editorial

ΧΑΛΚΟΣ
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Hotel Warszawa (Prudential), Warszawa, Πολωνία

Το Prudential είναι ένα συμβολικό κτίριο για την 
Βαρσοβία και του περιβάλλοντός της. Από τη μία 
πλευρά, μια υπέροχη ιστορία αρχιτεκτονικού και μη
χανικού σχεδιασμού, ένα κυρίαρχο γνώρισμα της 
προπολεμικής πρωτεύουσας και από την άλλη, ένα 
τραγικό και ηρωικό επεισόδιο της Εξέγερσης της 
Βαρσοβίας, ένας σιωπηλός μάρτυρας της μεταπο
λεμικής ανοικοδόμησης και ανάπτυξης της πόλης 
στο στυλ του «σοσιαλιστικού ρεαλισμού», ακολου
θούμενο από μια προοδευτική αλλοίωση.

Hotel Warszawa  η σχεδιαστική ιδέα

Η κεντρική ιδέα του σχεδιασμού ήταν η επιστροφή στο 
μοντέρνο πρωτότυπο με την απλότητα και τη λιτή τεκτο
νική του. Με αυτήν την πρόθεση, η κατασκευή του χαλύ
βδινου πύργου διατηρήθηκε ως ενθύμιο της εποχής. οι 
προσόψεις, και ιδιαίτερα στο μπροστινό μέρος, αποκα
ταστάθηκαν και τα εσωτερικά φτερά ανακατασκευάστη
καν εντός του ιστορικού τους αποτυπώματος. Η κύρια 
είσοδος μεταφέρθηκε στο επίπεδο του δρόμου, λόγω 
του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της Πλατείας Ανταρτών 
της Βαρσοβίας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασι
μότητα του κτιρίου.

Hotel Warszawa  μια σύντομη ιστορία

Το κτίριο Νο 9 στην Πλατεία Ανταρτών της Βαρσοβίας 
χρονολογείται από τον εποχή του Μεσοπολέμου. Σχε
διασμένο από τους Marcin Weinfeld και Stefan Bryła, 
ανεγέρθηκε το 1934 για την Ένωση Προληπτικής 
Ασφάλισης. Όταν λειτούργησε για πρώτη φορά, αυτό το 
17όροφο ξενοδοχείο ήταν το ψηλότερο κτίριο στην Πο
λωνία και το δεύτερο ψηλότερο στην Ευρώπη. Δυστυ
χώς, κατά την εξέγερση της Βαρσοβίας υπέστη σοβαρές 
ζημιές.

Το 1950–1953 μετατράπηκε σε ξενοδοχείο. Το 2010 ξε
κίνησε η ανακαίνισή του σύμφωνα με το σχέδιο Bulanda 
Mucha. Το ξενοδοχείο «Hotel Warszawa» άνοιξε τον 
Νοέμβριο του 2018.

Το Hotel Warszawa στο νέο του σχήμα

Τα καλύτερα ξενοδοχεία της Βαρσοβίας, μπορεί να  ζη
λέψουν τη λαμπρότητα της εσωτερικής επίπλωσης του 
Hotel Warszawa. Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει 142 δω
μάτια, που o εσωτερικός σχεδιασμός διαφέρει από δω
μάτιο σε δωμάτιο.

Οι εσωτερικοί χώροι έχουν ολοκληρωθεί με υλικά υψη
λής ποιότητας, όπως πέτρα, χάλυβα, χαλκό και γυαλί. 
Σε συνδυασμό με το λεπτό ξύλινο φινίρισμα, δημιουρ
γούν μια αίσθηση πρωτοφανούς κομψότητας και πολυ
τέλειας. Οι αρχικές δομικές οροφές από σκυρόδεμα, 
φαίνονται στο ανακαινισμένο κτίριο. Οι επισκέπτες του 
ξενοδοχείου, μπορούν να απολαύσουν τις εγκατα
στάσεις SPA, με πισίνα και γυμναστήριο, δύο εστιατόρια 
και τρεις αίθουσες συνεδριάσεων. Η χρησιμοποιήσιμη 
περιοχή του ξενοδοχείου μετά την επέκταση είναι 
13.633μ².

Η λεπτομερής μηχανική και εσωτερική σχεδίαση, ετοι
μάστηκαν από τους αρχιτέκτονες: Michał και Grażyna 
Grzybek και από το στούντιο αρχιτεκτονικής "Pracownia 
Architektoniczna GBK", σε συνεργασία και με αρχιτέκτο
νες άλλων στούντιο αρχιτεκτονικής, όπως: Marcin 
StępniewskiJanowskiDesign and Analyzes Office 
"Archikon", Przemysław Kramarz 
(przemekramarz.com), Juan Zardini και Joanna 
Wichłacz.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΧΑΛΚΟΣ  &

ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκόό  γγρρααφφεείίοο::  AAuuttoorrsskkaa  PPrraaccoowwnniiaa  
AArrcchhiitteekkttoonniicczznnaa  GGBBKK    PPrroojjeekkttyy  wwyykkoonnaawwcczzyy  
oorraazz  pprroojjeekktt  wwnnęęttrrzz..
ΑΑρρχχιιττέέκκττοοννααςς::  BBuullaannddaa,,  MMuucchhaa  AArrcchhiitteekkccii    
PPrroojjeekktt  bbuuddoowwllaannyy..

http://copperconcept.org/el
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Επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης των ρεκόρ

Απόσπασμα από το δελτίο τύπου των ελληνικών καλωδί
ων

Η Hellenic Cables, η οποία αποτελεί τον κλάδο καλωδίων της 
Cenergy Holdings και ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ανακοινώνουν την επιτυχή 
ηλεκτροδότηση της υποβρύχιας και υπόγειας ηλεκτρικής δια
σύνδεσης μήκους 178 χλμ. μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου. 
Η επιτυχής ολοκλήρωση της διασύνδεσης που αποτελεί ένα 
από τα πιο απαιτητικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί ποτέ πα
γκοσμίως σηματοδοτεί το πρώτο βήμα για τη μετάβαση της 
Κρήτης στην καθαρή ενέργεια.

Το έργο, το οποίο στοχεύει στην αντικατάσταση των συμβατι
κών ρυπογόνων σταθμών της Κρήτης, περιλαμβάνει τον σχε
διασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση ενός σύνθετου 
υποβρυχίου και υπόγειου καλωδίου 150kV για τη διασύνδεση 
της Κρήτης, του μεγαλύτερου νησιού της Ελλάδας, με το δί
κτυο τροφοδοσίας της ηπειρωτικής χώρας. Αυτή η πρώτη 
υποθαλάσσια διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα 
είναι η μεγαλύτερη σε μήκος καλωδιακή διασύνδεση HVAC 
παγκοσμίως (περίπου 178 χλμ.) και η μεγαλύτερη σε βάθος 
καθώς η τοποθέτηση των υποβρυχίων καλωδίων έγινε σε 
βάθος έως 1000 μέτρα.

Κατά την υλοποίηση του έργου, η Hellenic Cables έχει ενσω
ματώσει σημαντικές καινοτομίες τόσο στο σχεδιασμό του ίδιου 
του καλωδίου, όσο και στην τοποθέτησή του, μέσω προηγ
μένης και υπερσύγχρονης εγκατάστασης που αναπτύχθηκε ει
δικά για αυτό το έργο. Επιπρόσθετα στο ρεκόρ βάθους 1000 
μέτρων, η Hellenic Cables ανταποκρίθηκε επιτυχώς στις προ
κλήσεις που παρουσιάζει το πολύ διαφοροποιημένο υποβρύ
χιο περιβάλλον και οι συνθήκες που επικρατούν εκεί οι οποίες 
αποτελούνται από υψηλές και απότομες πλαγιές, απότομες 
βραχώδεις προεξοχές και κρατήρες σε πολλές τοποθεσίες. 

Επιπλέον, τρεις διαφορετικοί τύποι συστημάτων προστασίας 
καλωδίων σχεδιάστηκαν κατά παραγγελία όσον αφορά το 
βάθος του νερού, τη γεωμορφολογία και τους γεωλογικούς 
κινδύνους σε μήκος 135 χιλιομέτρων.

Απόσπασμα από την Καθημερινή

Υπάρχει ένα ακόμη αφανές «ρεκόρ» που συγκινεί και εντυπω
σιάζει ακόμη περισσότερο. Επικεφαλής του ιδιαίτερα απαιτητι
κού από τεχνολογικής άποψης έργου σχεδιασμού και 
πόντισης του υποβρύχιου καλωδίου ήταν τρεις νέοι άνθρωποι, 
που όταν έφυγαν από την Ελλάδα για να συνεχίσουν τις 
σπουδές τους στην Ευρώπη και την Αμερική δεν μπορούσαν 
να φανταστούν ότι μια μέρα οι εξειδικευμένες γνώσεις τους θα 
έβρισκαν εφαρμογή σε ένα καινοτόμο έργο στη χώρα τους, το 
οποίο μάλιστα κατασκευάζεται από ελληνική εταιρεία. 

Όταν υπάρχουν όμως ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν 
στην καινοτομία και στο εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπι
κό, όπως η Hellenic Cables, τότε ναι, οι νέοι Έλληνες επιστή
μονες επιστρέφουν στη χώρα τους, αναλαμβάνουν θέσεις 
ευθύνης και νιώθουν και οι ίδιοι διπλά περήφανοι όταν η εξει
δίκευσή τους βρίσκει πλήρη εφαρμογή στο έργο μιας ελληνι
κής εταιρείας.

Η Μαριάντζελα Σφούνη, η Μαρία Λάμπρου και ο Βασίλης Κα
νάς, όλοι τους νέοι μηχανικοί με περγαμηνές από τα καλύτερα 
πανεπιστήμια του κόσμου ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Εί
δαν την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης ως προσωπική 
πρόκληση, αφού, όπως αναφέρουν στην «Κ» μεταφέροντας 
την εμπειρία τους, o υποθαλάσσιος χώρος μεταξύ Κρήτης και 
Πελοποννήσου παρουσιάζει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον, 
καθώς χαρακτηρίζεται από ανομοιόμορφη γεωμορφολογία, 
απότομες κλίσεις, βάθη που αγγίζουν τα 1.000 μ. και έντονη 
κινητικότητα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Ή Πανδημία της λοίμωξης Covid 19 συνεχίζεται και αυτή τη 
στιγμή ευρίσκεται στο τέταρτο κύμα. Είναι σημαντικό, ότι αυτή 
η πανδημία με την εξάπλωση του ιού SARSCOV 2, όπως 
επίσης και των μεταλλάξεών του και κυρίως της μετάλλαξης Δ , 
απειλεί την ανθρωπότητα και την Δημόσια Υγεία παγκοσμίως.

Σε κάθε περίπτωση έχουν αναπτυχθεί όλες εκείνες οι τεχνικές 
και διαδικασίες για τον περιορισμό της εξάπλωσης και τον 
τερματισμό της. Τα μέτρα πρόληψης στον χώρο της Δημόσιας 
Υγείας, χαρακτηρίζονται βασικά από την χρήση των μασκών, 
την απόσταση και την ελεγχόμενη συγκέντρωση των 
ανθρώπων σε κλειστούς χώρους, με το κυριότερο μέτρο 
αντιμετώπισης, αυτό του εμβολιασμού.

Στα ανωτέρω πλαίσια ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία, 
όπως ανέφερε ο καθηγητής κ. Σωτήρης Τσιόδρας, είναι η 
μετάδοση του κορωνοϊού μέσω αερολύματος και κυρίως στους 
κλειστούς χώρους (αερογενής μετάδοση του ιού ).

Χαρακτηριστικά ανέφερε σε τελευταίο συνέδριο* ότι «18 φορές 
περισσότερο υπάρχει επικινδυνότητα σε ένα κλειστό χώρο η 
μετάδοση του κορωνοϊού να γίνει μέσω του αέρα».

Η παρατήρηση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ), με την 
ανάδειξη των  ιδιοτήτων του Αντιμικροβιακού Χαλκού και των 
εφαρμογών του σε χώρους ευαίσθητους, όπως είναι οι 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείες, οι χώροι των σχολείων και 
γενικότερα οι χώροι μεγάλου συγχρωτισμού, έρχεται να 
συνδράμει στις τελευταίες αυτές επιστημονικές παρατηρήσεις 
με την υποστήριξη νέων εφαρμογών κάνοντας χρήση του 
Αντιμικροβιακού Χαλκού.

Η εφαρμογή Αντιμικροβιακού χαλκού σε εσωτερικούς 
χώρους γραφείων με την χρήση αεραγωγών 
κατασκευασμένων 100% από καθαρό χαλκό, που έγινε με 
πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού, 
και χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο της Επιστημονικής του 
ομάδας, απέδειξε την μείωση ιικού φορτίου στους χώρους των 
γραφείων σε ποσοστό 30%, αποτέλεσμα που έρχεται να 

συνδράμει στην προειδοποίηση του κ. Σ. Τσιόδρα για 
αναγκαιότητα καθαρού αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

Αλλά και τελευταίες νέες εφαρμογές, όπως o λεγόμενος 
«Αντιμικροβιακός Ανελκυστήρας» της Ελληνικής εταιρίας 
«KLEΕMMANN», καθώς και τα ειδικά μηχανήματα 
αποστείρωσης του αέρα «ΗΑLCΕRΙΟΝ (UVC/PL/MC/EL)», τα 
οποία χρησιμοποιούν επιφάνειες Αντιμικροβιακού χαλκού, 
δίνουν τη δυνατότητα απομείωσης της μικροβιακής και 
ιογενούς χλωρίδας σε κλειστούς χώρους, όπως είναι οι 
θάλαμοι των ανελκυστήρων, εξοντώνοντας ακόμα και τον ιό 
SARSCOV2, αποτελέσματα τα οποία έχουν αποδειχθεί σε 
έρευνες οι οποίες έχουν ήδη γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, παρέχοντας τις καλύτερες προϋποθέσεις 
αποστείρωσης  αέρα σε κλειστούς χώρους, αλλά ταυτόχρονα 
απολύμανσης επιφανειών επαφής, σε σύγκριση με άλλα 
υλικά.

Τέλος ο κ. Σωτήρης Τσιόδρας αναφερόμενος στις προκλήσεις 
της πανδημίας, προχώρησε στην ακόλουθη εκτίμηση: «Θα 
χρειαστούν 34 χρόνια να ανακάμψουμε από τις συνέπειες της 
νόσου, μετά τη λήξη της πανδημίας. Το σύστημα υγείας θα 
χρειαστεί αναβάθμιση, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού. Ειδικά για τα περιστατικά μακράς COVID, 
χρειάζονται υποστήριξη του συστήματος υγείας και ενίσχυση 
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας».

Τέλος ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας, ανέφερε 
ότι:
« Η ύπαρξη πλέον μηχανημάτων και υλικών που 
χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του αέρα με τη χρήση του 
Αντιμικροβιακού Χαλκού, είναι μία πραγματικότητα η οποία 
μπορεί να συνδράμει σημαντικά στην αντιμετώπιση μίας 
μακράς COVID, γεγονός που θα πρέπει να συμπεριληφθεί 
στην υποστήριξη των συστημάτων υγείας».

* διαδικτυακή ημερίδα «Covid19 – Πού βρισκόμαστε σήμερα», 
που οργάνωσε το τμήμα Covid19 του Τζάνειου Νοσοκομείου 
στις 16 Σεπ 2021.

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός στην αναβάθμιση των συστημάτων υγείας.

ΥΓΕΙΑ



Ο ΚΟΣΜΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χαλκού ( ECI ) συμμετέχει στην εκστρατεία: 
«Ανακαινίστε την Ευρώπη (Renovate Europe)»
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Χαλκού (ECI) ανακοί
νωσε την υποστήριξή του στην εκστρατεία 
«Ανακαινίστε την Ευρώπη», η οποία στοχεύει 
στη μείωση της ενεργειακής ζήτησης των υφι
στάμενων κτιρίων της Ε.Ε κατά 80 τοις εκατό 
έως το 2050.

Σαράντα εννέα ενώσεις, εταιρείες και οργανι
σμοί στην Ευρώπη υποστηρίζουν την εκστρα
τεία. Τριάντα τέσσερα μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από έξι πολιτικές ομάδες και δε
καοκτώ εθνικούς εταίρους υποστηρίζουν επί
σης την πρωτοβουλία.

Ο χαλκός είναι ένα βασικό στοιχείο για την 
απαλλαγή των εκπομπών άνθρακα στα υφι
στάμενα κτίρια λόγω των εγγενών ιδιοτήτων 
του. Η εξαιρετική ηλεκτρική και θερμική αγωγι
μότητα του χαλκού, τον καθιστά υλικό επιλογής 
για έξυπνες κτιριακές τεχνολογίες με χαμηλές 
εκπομπές άνθρακα και ενεργειακή αποδοτι
κότητα.

Ο Quentin de Hults, Διευθυντής στον τομέα 
«Green & Healthy Buildings» του ECI, δήλωσε: 
«Οι εκπομπές άνθρακα των κτιρίων αποτελούν 
ουσιαστικό συστατικό της ενεργειακής μετάβα
σης και πρέπει να βασίζονται σε έτοιμες, ασφα
λείς και αποδοτικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 
για το μέλλον. Ανυπομονούμε να συνεργαστού
με με την «Renovate Europe» για να υποστηρί
ξουμε το κύμα ανακαίνισης ».

Ο Adrian Joyce, διευθυντής της καμπάνιας 
«Renovate Europe», δήλωσε:

«Η επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για την 
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, θα είναι το 
κλειδί για την εφαρμογή του κύματος ανακαίνι
σης. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να επεκτεί
νουμε το φάσμα των υποστηρικτών μας με μια 
ακόμη βιομηχανία – κλειδί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
δέσμευση του ECI στο κύμα ανακαίνισης, επι
κοινωνήστε με τον Quentin de Hults: 
quentin.dehults@copperalliance.org
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