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Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού.

Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, βρισκόμαστε στην αρχή του 
τέλους της πανδημίας με την έναρξη του εμβολιασμού στην κοινότητα.

Αυτό θα σημάνει κάποια στιγμή και το τέλος της, ενώ θα έχει αφήσει πίσω τα 
όποια θετικά ή αρνητικά σημάδια της.

Αυτό που είναι σίγουρο, είναι ότι θα αλλάξουν πολλές από τις συνήθειες του 
παρελθόντος, και θα βρεθούν εναλλακτικές πρακτικές στον τρόπο εργασίας 
μας αλλά και στον τρόπο συμπεριφοράς μας απέναντι στην προστασία της 
υγείας μας.
 
Όσον αφορά στην υγεία, έχουμε πλέον συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει να 
ανεβάσουμε τον πήχη των απαιτήσεών μας, αναφορικά με τις παροχές που 
είναι υποχρεωτικό να προσφέρονται σε δημόσιους χώρους, προκειμένου να 
διασφαλίζεται όσον το δυνατόν περισσότερο η υγεία του συνόλου.

Ήδη έχουν εκπονηθεί πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούνται σε όλους 
τους δημόσιους χώρους, προκειμένου να προστατεύουν την υγεία του κοινού 
που τους επισκέπτεται.

Παραδείγματα τέτοιων χώρων είναι τα νοσοκομεία, οι οίκοι ευγηρίας, τα σχο
λεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα ξενοδοχεία κ.α.

Σε αυτά τα πρωτόκολλα έχει προστεθεί και η κατάλληλη επιλογή υλικών σε 
σημεία επαφής, ούτως ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η μετάδοση μικροβί
ων από χέρι σε χέρι.

Εδώ τα επιλεγμένα αντιμικροβιακά προϊόντα χαλκού και κραμάτων του έχουν 
να επιδείξουν την μοναδική ιδιότητα να μην αφήνουν να επιβιώνουν στις επι
φάνειές τους μικρόβια και ιοί.

Αυτή η μοναδική ιδιότητα των προϊόντων χαλκού και των κραμάτων του δίνει 
την δυνατότητα στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού να πιστοποιεί 
τους χώρους που τοποθετούνται αυτά τα προϊόντα, ως χώρους προστα
τευόμενους από μικρόβια και ιούς.

Με τον τρόπο αυτό, όπου υπάρχει το λογότυπο “Copper Health” με το αντί
στοιχο σήμα, σημαίνει ότι στον χώρο έχουν χρησιμοποιηθεί προϊόντα αντιμι
κροβιακού χαλκού και έχει επακολουθήσει αντίστοιχη πιστοποίηση από το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση τελειοποιεί την τήρηση των πρωτοκόλλων υγιει
νής στους δημόσιους χώρους, προσδίδοντάς τους προστιθέμενη αξία.

Ας ελπίσουμε ότι το 2021 θα μας βρει σε πολύ καλύτερη θέση απέναντι στον 
Covid 19, αντλώντας δύναμη από την εμπειρία αυτού του τόσο δύσκολου 
χρόνου.

Σας εύχομαι μία καλή χρονιά γεμάτη υγεία, ευτυχία και δημιουργικότητα.

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

Ακολουθήστε μας στο facebook
@helleniccopperdevelopmentinstitute

Σημείωμα του εκδοτή
Editorial

ΧΑΛΚΟΣ
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Χάλκινο Καμπαναριό στο λοφίσκο Ευβοίας

Στο γραφικό Λοφίσκο Αυλωναρίου Ευβοίας, το 2020, με 
πρωτοβουλία, επιμέλεια και δαπάνη του κ. Νίκου Τσε
ρόλα αναπαλαιώθηκε  το παλιό καμπαναριό του καθε
δρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Το παλιό κτίσμα αρμολογήθηκε και στην οροφή τοποθε
τήθηκαν πρέκια  από μάρμαρο Αλιβερίου. Το υπάρχον 
(σχεδόν σάπιο) ικρίωμα, αντικαταστάθηκε με νέο από 
χαλύβδινους δοκούς, τοποθετήθηκε ορειχάλκινη κα
μπάνα 80 κιλών και ο θόλος επενδύθηκε με χαλκό.

Ο χαλκός είναι ένα διαχρονικό υλικό που ταιριάζει 
απόλυτα με τη πέτρα, είναι συνυφασμένος με την 
εκκλησιαστική παράδοση σε τρούλους και καμπα
ναριά και με τη πάροδο του χρόνου αποκτάει μια 
φυσική πατίνα που τον προσαρμόζει στο φυσικό 
περιβάλλον.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο και σπάνιο μνημείο μια και τα 
περισσότερα καμπαναριά είναι ενσωματωμένα στις εκ
κλησίες. 

Χρησιμοποιήθηκε φύλλο χαλκού πάχους 0,60 χιλ., το
ποθετήθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα με την μέθοδο 
της κάθετης διπλής αναδίπλωσης, κάλυψε συνολική επι
φάνεια 16m², ενώ το συνολικό βάρος του χαλκού που 
απαιτήθηκε ήταν 110 κιλά. 

Ο κ. Νίκος Τσερόλας είναι μηχανολόγος μηχανικός και 
εργάζεται στον όμιλο “ΒΙΟΧΑΛΚΟ” από το 1977.

Η αρχιτεκτονική είναι το χόμπυ του. 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΧΑΛΚΟΣ  &

ΚΚΑΑΡΡΧΧΙΙΤΤΕΕΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΕΕΓΓΓΓΙΙΣΣΗΗ,,ΕΕΠΠΙΙΜΜΕΕΛΛΕΕΙΙΑΑ::  ΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΤΤΣΣΕΕΡΡΟΟΛΛΑΑΣΣ
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΗΗ  ΙΙΚΚΡΡΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ::  ΜΜΕΕΤΤΑΑΛΛΚΚΑΑΤΤ
ΧΧΑΑΛΛΚΚΙΙΝΝΗΗ  ΕΕΠΠΕΕΝΝΔΔΥΥΣΣΗΗ::  ΑΑΝΝΤΤΩΩΝΝΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΓΓΚΚΡΡΑΑΤΤΗΗΣΣ
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Με την τελετή εγκαινίων της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Νάξου 
ολοκληρώνεται με επιτυχία ακόμα ένα σημαντικό έργο της Ελληνικά 
Καλώδια (Hellenic Cables)

Άλλο ένα σημαντικό έργο για την ενεργειακή ασφάλεια 
και την ενδυνάμωση της νησιωτικής οικονομίας ολοκλη
ρώθηκε επισήμως με την τελετή εγκαινίων που πραγμα
τοποιήθηκε στη Νάξο με συμμετοχή των διοικήσεων του 
ΑΔΜΗΕ και της Hellenic Cables. 

Η Hellenic Cables επελέγη το 2018 από τον ΑΔΜΗΕ ως 
ανάδοχος του έργου για την προμήθεια των υποβρυχίων 
καλωδίων υψηλής τάσης για τη Β΄ φάση της διασύνδε
σης των Κυκλάδων, που περιλαμβάνει τη διασύνδεση 
Πάρου Νάξου και ΝάξουΜυκόνου με το Εθνικό Σύστη
μα Μεταφοράς.

Η σύμβαση έργου προέβλεπε τον σχεδιασμό, την παρα
γωγή, την εγκατάσταση, την προστασία, τις εργασίες 
τερματισμού και τη δοκιμή περίπου 52 χλμ. τριπολικών 
υποβρυχίων καλωδίων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 
150 kV, με μόνωση XLPE, με ενσωματωμένο οπτικό κα
λώδιο 24 ινών.

Τα καλώδια κατασκευάστηκαν στο υπερσύγχρονο εργο
στάσιο της Hellenic Cables στην Κόρινθο, που αποτελεί 
μια παγκοσμίου κλάσης μονάδα παραγωγής υποβρυχί
ων καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής τάσης για εφαρ
μογές υποθαλάσσιων διασυνδέσεων. 

Με την επιτυχή και εντός χρονοδιαγράμματος ολοκλή
ρωση της Β’ φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων, η 
Hellenic Cables συνεχίζει να στηρίζει το μακροχρόνιο 
σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ για τον εκσυγχρονισμό του Εθνι
κού Συστήματος Μεταφοράς με στόχο την ενεργειακή 
θωράκιση της χώρας και ειδικά των νησιωτικών συ
μπλεγμάτων.

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει σημαντικά έργα διασυνδέσε
ων στην Ελλάδα όπως η Α’ φάση διασύνδεσης των Κυ
κλάδων (Τήνος – Σύρος – Μύκονος και Σύρος – Πάρος), 
η Hellenic Cables υλοποιεί επίσης τις διασυνδέσεις 150 
kV της Κρήτης με την Πελοπόννησο καθώς και της 
Σκιάθου με την Εύβοια, οι οποίες πρόκειται να ολοκλη
ρωθούν εντός του 2021. 

Σχετικά με την Ελληνικά Καλώδια

Η Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables) είναι ένας από τους μεγαλύτε
ρους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας κα
λώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για 
διάφορες βιομηχανικές χρήσεις, όπως υποθαλάσσια καλώδια για έρ
γα αιολικής ενέργειας και διασυνδέσεις, καθώς και έργα μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με το κλειδί στο χέρι. Η Hellenic 
Cables διαθέτει τρία εργοστάσια στην Ελλάδα και ένα στη Βουλγαρία, 
συμπεριλαμβανομένου του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων της 
θυγατρικής της Fulgor στην Κόρινθο, όπου οι εγκαταστάσεις και ο 
εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας καθιστούν δυνατή την παραγωγή 
και τις δοκιμές σε μεγάλα, συνεχόμενα μήκη των μακρύτερων υπο
βρύχιων καλωδίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόσφατα η Hellenic 
Cables υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα αξίας 200 εκ. ευρώ για 
την παραγωγή υποβρύχιων καλωδίων υψηλής και υπερυψηλής 
τάσης στο εργοστάσιο στην Κόρινθο. Μελλοντικά, προγραμματίζονται 
πρόσθετες επενδύσεις στην τεχνολογία και καινοτόμες καλωδιακές 
λύσεις, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία ενός 
βιώσιμου μέλλοντος για τους συμμετόχους της. Η Hellenic Cables 
αντιπροσωπεύει τον κλάδο παραγωγής καλωδίων της Cenergy 
Holdings SA. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστο
σελίδα της εταιρείας: www.helleniccables.com. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Στο Βανκούβερ, η Teck Resources Limited (TSX: 
TECK.A και TECK.B, NYSE: TECK) ("Teck"), ανα
κοίνωσε σήμερα ότι σε συνεργασία με την 
TransLink, το Vancouver Coastal Health, το VGH & 
UBC Hospital Foundation, το Coalition for 
Healthcare Acquired Infection Reduction (" CHAIR 
»), και το Πανεπιστήμιο του British Columbia, ξεκί
νησε τη δοκιμή του αντιμικροβιακού χαλκού σε πο
λυαγγιζόμενες επιφάνειες επαφής, σε λεωφορεία 
και στο SkyTrain στο Βανκούβερ.

Οι επιφάνειες από κράματα χαλκού έχει αποδειχθεί, 
από έρευνες που έχουν διεξαχθεί, ότι από την φύση 
τους είναι αντιμικροβιακές με ιδιότητες αυτοκαθαρι
σμού. Οι έρευνες αυτές έχουν επί πλέον αποδείξει 
ότι, οι επιφάνειες από κράματα αντιμικροβιακού 
χαλκού, εξαλείφουν έως και το 99,9% των επιβλα
βών βακτηρίων και ιών που έρχονται σε επαφή με 
τις επιφάνειές τους.

Το έργο αυτό, είναι το πρώτο του είδους του σε σύ
στημα συγκοινωνιών στη Βόρεια Αμερική και το τε
λευταίο στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της 
εταιρίας «Teck» για την προώθηση της χρήσης 
αντιμικροβιακών επιφανειών χαλκού στην υγειονο
μική περίθαλψη και σε δημόσιους χώρους, μέσω 
του Προγράμματός του «Χαλκός & Υγεία».
 
Το πιλοτικό έργο, το οποίο χρηματοδοτείται πλήρως 
από την εταιρία «Teck», θα διαρκέσει σε αρχική 
φάση 4 εβδομάδες, εγκαθιστώντας χαλκό σε διάφο
ρες επιφάνειες επαφής δύο λεωφορείων, σε δια
δρομές με υψηλή επιβατική κίνηση και δύο 

βαγονιών του SkyTrain. Παράλληλα θα ελεγχθεί και 
ένα υλικό συντήρησης επιφανείας από οργανοπυρί
τιο, που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και / ή να 
αποτρέπει την ανάπτυξη μικροοργανισμών σε επε
ξεργασμένες επιφάνειες.
 
«Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με όλους 
τους εταίρους σε αυτό το σημαντικό πιλοτικό έργο 
για την επέκταση της χρήσης του αντιμικροβιακού 
χαλκού σε δημόσιους χώρους με υψηλή επιβατική 
κίνηση και την πρόληψη των λοιμώξεων», δήλωσε 
ο Don Lindsay, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλο
ςτης εταιρίας «Teck»

«Αυτό το έργο βασίζεται σε προηγούμενες έρευνες 
και θα αυξήσει την κατανόησή μας για την αποτελε
σματικότητα του χαλκού στη εξόντωση των οργανι
σμών σε πολυαγγιζόμενες επιφάνειες. Στη συνέχεια, 
θα χρησιμοποιηθούν τα θετικά ευρήματα για τη με
λέτη της επίδρασης του χαλκού στα βακτήρια και 
τους ιούς, όπως ο COVID19 και ο νοροϊός », δή
λωσε ο Δρ Marthe Charles, Ιατρικός Μικροβιολόγος 
στο Vancouver Coastal Health. "Αυτό ισχύει για 
μελλοντικά οφέλη ελέγχου μολύνσεων όχι μόνο για 
το κοινό στα ταξίδια τους, αλλά και για τους εργα
ζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
και στον  ιατρικό τουρισμό με ασθενείς που ταξιδεύ
ουν στο «Vancouver Coastal Health» και όχι μόνο."

«Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε το πρώτο πρα
κτορείο συγκοινωνιών στη Βόρεια Αμερική που δο
κιμάζουμε αυτή την κορυφαία τεχνολογία και 
ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τους συνερ

Η Teck Partners πιλοτικά τοποθέτησε Αντιμικροβιακό Χαλκό στις 
συγκοινωνίες του Βανκούβερ για να εξαλειφθούν τα μικρόβια

ΥΓΕΙΑ

https://copperalliance.gr/
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γάτες του έργου μας. Εξετάσαμε προσεκτικά τους 
νέους τρόπους για να διασφαλίσουμε ότι οι συγκοι
νωνίες είναι ένας από τους ασφαλέστερους δη
μόσιους χώρους σε όλη την πανδημία. Ο κίνδυνος 
μετάδοσης COVID19 κατά τη διαμετακόμιση παρα
μένει εξαιρετικά χαμηλός και αυτή η πρωτοβουλία 
θα ενισχύσει τα ολοκληρωμένα πρωτόκολλα καθα
ρισμού και απολύμανσης που ήδη υπάρχουν. 
Οποιαδήποτε ευρήματα από αυτό το πιλοτικό έργο 
θα κοινοποιηθούν στους συναδέλφους μας σε πρα
κτορεία συγκοινωνιών και σε άλλους κλάδους που 
ενδέχεται να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αυ
τήν την αναδυόμενη τεχνολογία », δήλωσε ο Kevin 
Desmond, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας 
«TransLink».

«Το Ίδρυμά μας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη χρη
ματοδότηση της καινοτομίας μέσω ιατρικής έρευνας 
στο BC. Η χρηματοδότηση των χορηγών έχει παίξει 
σημαντικό ρόλο  εδώ στο BC και παγκοσμίως  για 
να επιταχύνει την κατανόηση του ιού COVID19 και 
της μετάδοσής του. Αυτό το έργο θα ανεβάσει το 
επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας ελέγχου 
και πρόληψης μολύνσεων του «Vancouver Coastal 
Health», προκειμένου να προσδιορίσει τα οφέλη 
του χαλκού για τη δημόσια υγεία, στην μείωση της 
μετάδοσης του COVID19 και άλλων ιών. Είμαστε 
ευγνώμονες για τη συνεργασία των εταιριών 
«Τeck» και «TransLink» για να καταστήσουμε αυτό 
το πολύ ξεχωριστό ερευνητικό έργο «made in BC», 
δήλωσε η Angela Chapman, Πρόεδρος & Διευθύ
νων Σύμβουλος, VGH & UBC Hospital Foundation.
 
"Ο οργανισμός «CHAIR Canada» έχει το προνόμιο 
να μπορεί να είναι ο διαχειριστής αυτού του συναρ
παστικού και καινοτόμου έργου στις συγκοινωνίες, 
που έχει μεγάλες δυνατότητες να κάνει μια διαρκή 

διαφορά σε πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής 
για το κοινό. Είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός οργα
νισμός που δίνει έμφαση στις τεχνολογίες και στρα
τηγικές, όπως τα κράματα του χαλκού που κάνουν 
σημαντική διαφορά στον αέρα, στο νερό και στην 
επιφανειακή μόλυνση. Συνεργαζόμαστε με κορυφαί
ους καναδικούς και διεθνείς οργανισμούς υγειονομι
κής περίθαλψης και βιομηχανίας στο πλαίσιο αυτών 
των βασικών θεμάτων: Συνεργασία, έρευνα, καινο
τομία, εκπαίδευση, υποστήριξη και έρευνα, "είπε ο 
Richard Dixon,Πρόεδρος & Chief Technology 
Leader του «CHAIR Canada».
 
Η Teck είναι σημαντικός παραγωγός χαλκού και 
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της παραγωγής 
χαλκού μέσω της κατασκευής του έργου χαλκού 
Quebrada Blanca Phase 2.
 
Σχετικά με το πρόγραμμα της Teck's Copper & 
Health:

Μέσω του προγράμματος Χαλκός και Υγεία, η Teck 
συνεργάζεται με συνεργάτες σε ολόκληρο τον Κα
ναδά και πέραν αυτού για να αυξήσει τη χρήση επι
φανειών με χαλκό στην υγειονομική περίθαλψη και 
σε δημόσιους χώρους για τη μείωση της εξάπλω
σης των λοιμώξεων. Όταν εγκαθίσταται σε επι
φάνειες με συχνές επαφές, ο χαλκός είναι 
αποδεδειγμένος εξολοθρευτής βακτηρίων και ιών, 
μειώνοντας την εξάπλωση της λοίμωξης και βελ
τιώνοντας τα αποτελέσματα της υγείας. Δεν υπάρχει 
εμπορικό όφελος για την Teck από την αυξημένη 
χρήση αντιμικροβιακού χαλκού, καθώς η ποσότητα 
του μετάλλου που απαιτείται είναι πολύ μικρή. Ο 
στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της 
υγείας και της ασφάλειας για τις κοινότητες.

ΥΓΕΙΑ

https://copperalliance.gr/
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Οι επιφάνειες χαλκού είναι «Κρυπτονίτης» για τα μικρόβια

Ο Dr Karl Kruszelnicki «από το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό 
δίκτυο της Αυστραλίας ABC, ρωτά αν πρέπει να χρησι
μοποιούμε «χαλκό για όλες τις επιφάνειες που αγγίζου
με στις δημόσιες συγκοινωνίες, τα εστιατόρια, τις 
κουζίνες, τα γυμναστήρια και τα κτίρια ».

Η μακροχρόνια ραδιοφωνική εκπομπή του Doctor Karl 
στο Radio National, έριξε πρόσφατα μια ματιά στις χάλ
κινες επιφάνειες και στα μικρόβια, υπό το φως της 
τρέχουσας πανδημίας, αποκαλώντας τες  «Όταν ο χαλ
κός συναντά τον Covid (When Copper Meets Covid)».

Ο Δρ Karl ο οποίος είναι ένας πασίγνωστος και αναγνω
ρισμένος επιστήμονας και συγγραφέας 45 βιβλίων, στην 
τελευταία του εκπομπή ανέφερε, ότι «ο χαλκός δεν 
χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα ή χημικές ουσίες για να σκο
τώσει τα μικρόβια  το κάνει με τη δική του χημική δομή 
που παρέχεται δωρεάν "

Παρακάτω είναι το απομαγνητοφωνημένο κείμενο ή 
ακούστε το εδώ: https://abcmedia.akamaized.net/rn/
podcast/2020/10/gms_20201006.mp3

Καλημέρα, ο Dr Karl είναι εδώ.
Oι άνθρωποι χρησιμοποιούμε τον χαλκό εδώ και καιρό. 
Πάνω από 10.000 χρόνια, τον χρησιμοποιούμε για την 
κατασκευή των εργαλείων, των ειδών οικιακής χρήσης 
και των όπλων. Πριν από 5.000 χρόνια περίπου, χρησι
μοποιούταν ως φάρμακο. Και τώρα, με την πανδημία 
COVID19, ο χαλκός μπορεί και πάλι να βοηθήσει στην 
καταπολέμηση του ιού, SARSCoV2, την αιτία του 
COVID19. 

Μια πρόσφατη μελέτη εξέτασε τον χρόνο που αυτός ο 
ιός μπορεί να επιβιώσει σε διάφορες επιφάνειες.

Ο ιός παρέμεινε βιώσιμος για τρεις ημέρες στο πλαστι
κό, δύο ημέρες στον ανοξείδωτο χάλυβα, μία ημέρα σε 

χαρτόνι  αλλά μόνο τέσσερις ώρες στον χαλκό. Ο χαλ
κός κέρδισε αδιαμφισβήτητα.

Μπορεί να θυμάστε από το σχολείο, ότι ένα είδος 
ατόμου μοιάζει με μίνι ηλιακό σύστημα  κάτι βαρύ στη 
μέση, άφθονο κενό χώρο και διάφορα σύννεφα ηλε
κτρονίων γύρω του σε τροχιά. Ο χαλκός είναι ένα πολύ 
ξεχωριστό άτομο επειδή μπορεί να "χάσει" ποικίλους 
αριθμούς ηλεκτρονίων  ένα, δύο, τρία ή ακόμα και τέσ
σερα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμμετέχει σε πάρα 
πολλές διαφορετικές χημικές αντιδράσεις, ειδικά σε αυ
τές που αφορούν τη «ζωή».

Στην πραγματικότητα, ο χαλκός είναι ένα βασικό ιχνο
στοιχείο για τα φυτά και τα ζώα. Τα σώματά μας χρειάζο
νται τον χαλκό για να μετατρέψουν τη γλυκόζη σε 
ενέργεια και να παράγουν το κολλαγόνο που συγκρατεί 
τη σάρκα μας μαζί και τη μελανίνη που χρωματίζει το 
δέρμα μας. Χωρίς αυτό θα είμασταν χλωμοί, μαλακοί και 
νεκροί.

Όμως, ενώ ο χαλκός είναι απαραίτητος για ορισμένες 
ζωτικές διαδικασίες, έχει επίσης τη δύναμη να παρεμβαί
νει στις βιολογικές διαδικασίες.
Χρησιμοποιείται αιώνες τώρα σε πλοία για την προστα
σία κατά των πεταλίδων και των μυδιών. Και τα γαλλικά 
οινοποιεία εξακολουθούν να εφαρμόζουν μείγμα Βορδι
γάλειου πολτού  (θειικός χαλκός και ασβέστης ή γαλα
ζόπετρα με ασβέστη) στα αμπέλια τους για να 
εμποδίσουν την προσβολή των φυτών από τους μύκη
τες.

Όσον αφορά την ανθρώπινη υγεία, ο χαλκός αναφέρε
ται, πριν από 5.000 χρόνια, στον Πάπυρο Σμιθ, το πα
λαιότερο γνωστό ιατρικό έγγραφο.

Οι στρατιώτες και οι ναυτικοί στις αρχαίες δυνάμεις των 
Φοίνικων, της Αιγύπτου και της Βαβυλώνας έβαζαν στις 
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πληγές τους, που είχαν από τις μάχες, χαλκό προκει
μένου να επιταχύνουν τη θεραπεία και να μειώσουν τις 
μολύνσεις. Στην πραγματικότητα χρησιμοποίησαν τα με
ταλλικά ρινίσματα, ακονίζοντας τα ορειχάλκινα ξίφη τους 
(επειδή ο ορείχαλκος είναι κυρίως χαλκός). Γρήγορα 
προχωρήσαμε στην επιδημία της χολέρας του 1832 στη 
Γαλλία, όπου φάνηκε ότι οι εργαζόμενοι στο χαλκό είχαν 
ανοσία στην ασθένεια.

Ο καθηγητής Bill Keevil (του Πανεπιστημίου 
Southampton στο Ηνωμένο Βασίλειο) μελετά την επί
δραση του χαλκού στα βακτήρια και στους ιούς, για πε
ρίπου ένα τέταρτο του αιώνα. Έχει δείξει ότι η απλή 
επαφή με τον χαλκό εξοντώνει τα βακτήρια όπως αυτά 
που προκαλούν την νόσο της Legionella, ακόμη και τον 
ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη Staphylococcus Aureus. Ο 
χαλκός θα απενεργοποιούσε επίσης ιούς όπως ο κορω
νοϊός που προκάλει τον MERS  το αναπνευστικό σύν
δρομο της Μέσης Ανατολής και τον ιό της γρίπης που 
προκαλεί την πανδημία της γρίπης των χοίρων H1N1.

Ακόμη δεν έχουμε κατανοήσει πλήρως πώς ο χαλκός 
εξολοθρεύει τους ιούς και τα βακτήρια. Αλλά η ειδική χη
μεία του χαλκού είναι το κλειδί.
Ας υποθέσουμε ότι βάζετε ένα μόνο βακτήριο ή σωματί
διο ιού σε χάλκινη επιφάνεια. Φαίνεται ότι τα άτομα του 
χαλκού μετακινούνται φυσικά, ή διαχέονται, από την 
χάλκινη επιφάνεια στην κυτταρική μεμβράνη του βακτη
ρίου ή στο εξωτερικό περίβλημα του σωματιδίου του ιού.
Τα άτομα χαλκού ξεκινούν διάφορες χημικές αντι
δράσεις, μερικές από τις οποίες παράγουν υπεροξείδιο 
του υδρογόνου. Το υπεροξείδιο του υδρογόνου προκα
λεί οπές στην κυτταρική μεμβράνη του βακτηρίου ή δια
ταράσσει το εξωτερικό περίβλημα του ιού. Και αυτό 
καταστρέφει την ικανότητα του μικροβίου να μας μολύ
νει.

Υπάρχουν πιθανώς και άλλα χημικά μονοπάτια επί
θεσης.

Είναι λίγο αμφιλεγόμενο, αλλά φαίνεται ότι ο χαλκός 

μπορεί επίσης να βλάψει το γενετικό υλικό του βακτηρί
ου ή του ιού  το DNA ή το RNA του. Αυτό μπορεί να 
σταματήσει την αύξηση των μεταλλάξεων που θα μπο
ρούσαν να κάνουν τα μικρόβια ανθεκτικά στον χαλκό.

Τώρα πίσω στον καθηγητή Keevil. Σε μια μελέτη, εξέτα
σε τα χάλκινα κιγκλιδώματα μέσα στο Grand Central 
Station στη Νέα Υόρκη, που είχαν εγκατασταθεί πριν 
από έναν αιώνα. Μηχανικά, οι χάλκινες χειρολαβές είναι 
τόσο καλές σήμερα όσο ήταν τότε. Αλλά ακόμη καλύτε
ρα, αυτός ο αιώνιος χαλκός εξοντώνει ακόμα τα βακτή
ρια και τους ιούς.

Ο χαλκός δεν είναι τόσο δημοφιλής στους αρχιτέκτονες 
και στους κατασκευαστές αυτές τις μέρες  πολλά από 
τις χειρολαβές, τα χερούλια στις πόρτες και τα κουμπιά 
του ανελκυστήρα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 
ατσάλι. Τώρα είμαι μεγάλος οπαδός του λαμπερού, ανο
ξείδωτου χάλυβα όσο και ο καθένας  Είμαι θύμα για 
έναν καθρέφτη. Αλλά ο ανοξείδωτος χάλυβας έχει πολ
λές μικρόεξογκώματα και μικρόχαράδρες στην επι
φάνειά του, οι οποίες αποτελούν ένα εξαιρετικό σπίτι για 
να κρύβονται τα βακτήρια και οι ιοί. Έτσι, ενώ ο λαμπε
ρός ανοξείδωτος χάλυβας φαίνεται καθησυχαστικά κα
θαρός  είναι όλα απλά μία ρηχή επιφανειακή λάμψη.

Δεν είναι έτσι με τον χαλκό.

Ο χαλκός δεν χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα ή χημικές ου
σίες για να εξοντώσει τα μικρόβια  το κάνει με τη δική 
του χημική δομή που διατίθεται δωρεάν.

Ίσως πρέπει να μάθουμε εκ νέου απ’ τα μαθήματα του 
παρελθόντος και να χρησιμοποιήσουμε τον χαλκό σε 
όλες τις επιφάνειες που αγγίζουμε σε όλα τα μέσα μαζι
κής μεταφοράς, στα εστιατόρια, στις κουζίνες, στα γυ
μναστήρια και στα κτίρια  όπως κουπαστές, κουμπιά 
ανελκυστήρα, βρύσες, πόμολα και πλάκες ώθησης στις 
πόρτες. Τώρα αυτό είναι ένα υπέροχο σχέδιο που θα 
μπορούσαμε όλοι να μείνουμε πίσω.
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