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Αγαπητοί  φίλοι  και  συνεργάτες  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου Ανάπτυξης  Χαλ
κού.

Στις 9 Ιουλίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επικαιροποίησε 
την επιστημονική του ανασκόπηση σχετικά με τη μετάδοση του νέου κορω
νοϊού SARSCoV2 *, τα σημαντικότερα σημεία της οποίας συνόψισαν οι Ια
τροί  της  Θεραπευτικής  Κλινικής  της  Ιατρικής  Σχολής  του  Εθνικού  και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το  γενικό  συμπέρασμα  από  όλη  την  καταγραφή  των  συμπτωμάτων,  όσον 
αφορά στην μείωση της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού SARSCoV2, είναι 
η  ατομική  προφύλαξη  και  υγιεινή  του  καθενός,  φορώντας  μάσκα,  διατη
ρώντας αποστάσεις και καθαρίζοντας σχολαστικά τα χέρια του.

Στο  τελευταίο σημείο, όσον αφορά στα καθαρά χέρια,  έχει  επανειλημμένως 
ειπωθεί,  ότι  τα  χέρια  μας  αφήνουν  έναν  μεγάλο  αριθμό  μικροβίων  σε  επι
φάνειες που έρχονται σε επαφή. Δημιουργείται έτσι μία αλυσίδα διασποράς 
αυτών των μικροβίων, μέσω των επιφανειών επαφής, στην ευρύτερη κοινω
νία.

Από την άλλη μεριά, οι επιφάνειες επαφής όσο και εάν καθαρίζονται ή απο
λυμαίνονται, δεν μπορούν να μειώσουν το επικίνδυνο για την δημόσια υγεία 
Ιικό  φορτίο,  δεδομένου  ότι  αυτοί  οι  μικροοργανισμοί  εισχωρούν  σε  αμυχές 
των επιφανείων, όπου δεν φτάνει το απολυμαντικό για να τους εξοντώσει.

Σε αυτό το σημείο η συμβολή του αντιμικροβιακού χαλκού είναι μονόδρομος.
Ο  χαλκός  με  τις  αντιμικροβιακοές  ιδιότητες  που  διαθέτει,  όταν  τοποθετείται 
σε επιφάνειες επαφής, δημιουργεί από το πρώτο λεπτό μέχρι την πάροδο 2 
ωρών, περιβάλλον με αντιμικροβιακή προστασία.

Με τον τρόποι αυτό, δεν αφήνει μικρόβια και ιούς να μεταφερθούν από χέρι 
σε χέρι, καθότι από την στιγμή που το χέρι μας έρθει σε επαφή με κάποια 
επιφάνεια αντιμικροβιακού χαλκού, τα εν δυνάμει μικρόβια και  ιοί που μετα
φέρονται σε αυτήν, από το πρώτο λεπτό της ώρας έχουν αρχίσει να μειώνο
νται σημαντικά, μέχρι τις δύο ώρες που έχουν τελείως εξαφανιστεί.

Ήδη έχουν αρχίσει να εκπονούνται πρωτόκολλα υγιεινής, κυρίως σε χώρους 
συγκροτισμού, όπου ο χαλκός συμπεριλαμβάνεται στα απαραίτητα υλικά για 
επιφάνειες επαφής, προκειμένου να τους προστατεύσουνε από την διασπο
ρά του νέου κορωνοϊού SARS – CoV 2.

Στο  παρών  τεύχος  θα  βρείτε  και  κάποιες  διεθνής  ανακοινώσεις  γύρω  από 
την αποτελεσματικότητα  του  χαλκού  έναντι  το  νέου  κορωνοϊού SARSCoV
2.  

Θέλω  να  πιστεύω  ότι  πλέον  ήρθε  η  ώρα  που  οι  αντιμικροβιακές  ιδιότητες 
του  χαλκού  θα  αναγνωριστούν  εμπράκτως  και  θα  αποτελεί  μία  αυτονόητη 
επιλογή υλικού  επιφανειών  επαφής,  για  χώρους που χρήζουν υγιεινή προ
στασία. 

*(https://www.who.int/newsroom/commentaries/detail/transmissionofsars
cov2 implicationsforinfectionpreventionprecautions)

    

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

Ακολουθήστε μας στο facebook
@helleniccopperdevelopmentinstitute

Σημείωμα του εκδοτή
Editorial
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Ανακαίνιση και επέκταση μίας ιδιωτικής κατοικίας στην Κρακοβία της 
Πολωνίας

Οι ρομαντικές καταστάσεις του παρελθόντος

Ένα  σπίτι  από  τη  δεκαετία  του  1960,  χαρακτηριστικό 
για την εποχή, γίνεται στόχος διαμονής για τους μελλο
ντικούς  κατοίκους,  οι  οποίοι  συνήθιζαν  να  περνούν  τα 
νιάτα τους εδώ ως επισκέπτες και συνδέθηκαν ιδιαίτερα 
με  την  περιοχή.  Θέλουν  να  περάσουν  και  τα  επόμενα 
χρόνια της ζωής τους εδώ. Το αρχικό σπίτι ανακαινίστη
κε  τη  δεκαετία  του  1990,  αλλά  η  νέα  του  μορφή  απο
σπάστηκε πολύ από το καλό γούστο και τις αναμνήσεις 
του παρελθόντος.

Έγινε λοιπόν μία προσπάθεια,  να προσέξουμε  εκ νέου 
την δυνητική και προφανή αξία των ήδη παραδοσιακών 
υλικών και  να  εισαγάγουμε  λύσεις, που να υπογραμμί
ζουν  τα  χαρακτηριστικά  τους  και  ταυτόχρονα  τις  αντι
προσωπευτικές αξίες του τόπου, οι οποίες είναι δεμένες 
με  την  αρχιτεκτονική  του  παρελθόντος. Το  κύριο  χαρα
κτηριστικό  του  είναι  η  κυβική  μορφή  του  κτιρίου,  τυλιγ
μένο  με  πέτρα  και  κεραμική  κατασκευή  με  πολύ 
χαρακτηριστική γραμμή. 

Οι ελαφρώς κεκλιμένοι  τοίχοι κάνουν τη φόρμα να φαί
νεται  πιο  δυναμική  από  μικρότερη  οπτική  γωνία,  ενώ 
ταυτόχρονα γράφεται απαλά στο γραφικό τοπίο του κή
που  και  στην  συστάδα  των  δέντρων  από  τα  γειτονικά 
οικόπεδα.

Τα τοιχώματα του ανελκυστήρα στο διάδρομο είναι 
καλυμμένα με κλασικό δίχτυ χαλκού.

Καίριες  αποφάσεις  έχουν  ληφθεί.  Το  σπίτι  επανέρχεται 
στο όραμα ενός διώροφου κτιρίου με τεράστια στέγη. Η 
οροφή και οι τοίχοι στον επάνω όροφο είναι όλα σχεδια
σμένα  με  το  ίδιο  μοναδικό  υλικό,  δηλαδή  με  χαλκό. Τα 

ανοίγματα  των  παραθύρων  διαπερνούν  το  νέο  τοίχο, 
ακολουθώντας  έναν  ρυθμό  που  προκύπτει  από  τις 
πρακτικές λειτουργίες του εσωτερικού του κτιρίου. 

Προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  τετράκλινη  μορφή 
στέγης, ακολουθώντας ένα τετράγωνο σχήμα και να ται
ριάζει  με  το  σχέδιο  του  υπάρχοντος  κτιρίου,  το  πάνω 
μέρος  των  επιπέδων  στέγης,  κόπηκε  και  μια  κεντρική 
βεράντα  εισήχθη στο σχέδιο που προέκυψε,  επιτρέπο
ντας στο φως της ημέρας να εισέλθει μέσα στο σπίτι και 
οι κάτοικοί του να βλέπουν τον ουρανό από τα δωμάτια 
του δευτέρου οιρόφου.

Η τεκτονική του κτιρίου προσαρμόστηκε στην υπάρχου
σα φυσική δομή των οροφών και των τμημάτων των κύ
ριων  τοίχων,  εισάγοντας  μόνο  τις  απαραίτητες 
τροποποιήσεις  στο  πεδίο  των  προτύπων  και  των  ανα
λογιών των δωματίων.

Νέα  λειτουργικά  στοιχεία  που  συνδέονται  με  το  χρησι
μοποιήσιμο  πρόγραμμα  του  κτιρίου,  είναι  ο  χειμερινός 
κήπος  και  το  γκαράζ.  Ο  χειμερινός  κήπος  είναι  υφα
σμένος  στην  υπάρχουσα  σειρά  από  πέτρινες  κολόνες, 
υποστηρίζοντας  την  τρέχουσα  πέργκολα.  Η  πλήρης 
οροφή του μετατοπίζεται μακριά από τον τοίχο του σπι
τιού, επιτρέποντας την εισαγωγή ενός "γυαλιού" συνδε
τήρα,  μεταξύ  της  αίθουσας  ημέρας  και  της  βεράντας, 
αφήνοντας  περισσότερο  ηλιακό  φως  μέσα  σε  αυτό  το 
κύριο δωμάτιο, δηλαδή την "καρδιά" του σπιτιού. 

Η δομή του γκαράζ έχει επίσης μετακινηθεί μακριά από 
την κύρια μορφή του σπιτιού,  ενώ ταυτόχρονα συνδέε
ται με αυτήν μέσω ενός γυάλινου προθάλαμου – σημα
τοδοτώντας έντονα την κύρια είσοδο του σπιτιού και τη 
μετάβαση μεταξύ του «παλαιού» και του «νέου» .

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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Νέο συμβόλαιο της Hellenic Cables για θαλάσσιο αιολικό έργο στο 
Ηνωμένο Βασίλειο
Θα  προμηθεύσει  interarray  καλώδια  66  kV  και 
εξαρτήματα στο θαλάσσιο αιολικό πάρκο Seagreen

Η  Hellenic  Cables,  κορυφαίος  προμηθευτής  υποβρύ
χιων  καλωδιακών  συστημάτων,  εξασφάλισε  σύμβαση 
από τη Seaway 7, που αποτελεί την επιχειρηματική μο
νάδα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Subsea 7, για 
την προμήθεια καλωδίων  interarray 66 kV και  των συ
ναφών  εξαρτημάτων  στο  θαλάσσιο  αιολικό  πάρκο 
Seagreen. 

Το  θαλάσσιο  αιολικό  πάρκο  Seagreen  είναι  ένα  έργο 
ισχύος  1.075  MW  και  βρίσκεται  27  χλμ  από  την  ακτή 
Angus,  στα  ανοικτά  της  Σκωτίας  όπου  θα  αναπτυχθεί 
και  θα  λειτουργήσει  από  την  Seagreen  Wind  Energy 
Limited. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του, θα είναι το 
μεγαλύτερο αιολικό έργο στην Σκωτία και αναμένεται να 
παρέχει καθαρή ενέργεια σε περίπου 1 εκατομμύριο κα
τοικίες.  

Η  SSE  Renewables  πρόσφατα  ανακοίνωσε  την  τελική 
επενδυτική  απόφαση  (FID)  για  την  πρώτη  φάση  του 
Seagreen, ταυτόχρονα με την συμφωνία πώλησης μερι
δίου 51 % του Seagreen 1 στην πετρελαϊκή εταιρία Total 
SA.

Σύμφωνα  με  τη  σύμβαση,  η  Hellenic  Cables  αναλαμ
βάνει  το σχεδιασμό,  την παραγωγή,  τις δοκιμές και  την 
προμήθεια  περίπου  320  χλμ  interarray  καλωδίων  66 
kV  με  μόνωση  XLPE  καθώς  και  την  προμήθεια  των 
σχετικών εξαρτημάτων. Τα καλώδια θα παραχθούν στην 
καθετοποιημένη και υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής 
υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόριν

θο.  Η  παράδοση  προγραμματίζεται  έως  τις  αρχές  του 
2022.

H Seagreen Wind Energy Limited ανέθεσε στη Seaway 
7 τη σύμβαση για τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και 
εγκατάσταση  (EPCI)  των  θεμελίων  και  των  interarray 
καλωδίων  του  θαλάσσιου  αιολικού  πάρκου  Seagreen 
1. 

Ο  κ. Αλέξιος Αλεξίου,  CEO  της  Hellenic  Cables  δήλω
σε:  «Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε την Seaway 
7  σε  ένα  έργο  το  οποίο  θα  παρέχει  ενέργεια  χαμηλού 
άνθρακα  σε  περίπου  1  εκατομμύριο  νοικοκυριά  και  θα 
επιταχύνει  την  ενεργειακή  μετάβαση  στο  Ηνωμένο  Βα
σίλειο».

Σχετικά με την Seaway 7 

Η Seaway 7, επιχειρηματική μονάδα ανανεώσιμων πη
γών  ενέργειας  της  Subsea  7,  είναι  ένας  ικανός  και 
έμπειρος  συνεργάτης  για  την  εκτέλεση  έργων  θαλάσ
σιων  αιολικών  πάρκων  καθώς  και  ένας  προμηθευτής 
εξειδικευμένων  υπηρεσιών  ανύψωσης  και  εγκατάστα
σης καλωδίων.

Σχετικά με την Subsea 7

Η Subsea 7 ως ένας παγκόσμιος ηγέτης στην παράδο
ση  θαλάσσιων  έργων  και  υπηρεσιών  στην  εξελισσόμε
νη βιομηχανία ενέργειας, δημιουργεί βιώσιμη αξία όντας 
προτιμητέος  συνεργάτης  της  βιομηχανίας  για  την  πα
ράδοση  αποτελεσματικών  υποθαλάσσιων  λύσεων.  Για 
περισσότερες  πληροφορίες  επισκεφθείτε  το 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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www.subsea7.com.

Σχετικά με την Ελληνικά Καλώδια

Η Ελληνικά Καλώδια είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς  καλωδίων  στην  Ευρώπη,  κατασκευάζο
ντας  καλώδια  ισχύος  και  τηλεπικοινωνιών  καθώς  και 
υποβρύχια καλώδια για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις, 
όπως  υποθαλάσσια  καλώδια  για  έργα  αιολικής  ενέρ
γειας  και  διασυνδέσεις,  καθώς  και  έργα  μεταφοράς  και 
διανομής  ηλεκτρικής  ενέργειας  με  το  κλειδί  στο  χέρι.  Η 
Ελληνικά  Καλώδια  διαθέτει  τρία  εργοστάσια  στην  Ελ
λάδα  και  ένα  στη  Βουλγαρία,  συμπεριλαμβανομένου 
του εργοστασίου υποβρύχιων καλωδίων της θυγατρικής 
της Fulgor, όπου οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τε
λευταίας  τεχνολογίας  καθιστούν  δυνατή  την  παραγωγή 
και τις δοκιμές σε μεγάλα, συνεχόμενα μήκη των μακρύ
τερων υποβρύχιων καλωδίων σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Πρόσφατα η Ελληνικά Καλώδια υλοποίησε ένα επενδυ
τικό πρόγραμμα αξίας 180 εκ. ευρώ για την παραγωγή 
υποβρύχιων  καλωδίων  υψηλής  και  υπερυψηλής  τάσης 
στο  εργοστάσιο  της  Fulgor.  Μελλοντικά,  προγραμματί
ζονται πρόσθετες επενδύσεις στην τεχνολογία και καινο
τόμες  καλωδιακές  λύσεις,  συμβάλλοντας  με  αυτόν  τον 
τρόπο  στη  δημιουργία  ενός  βιώσιμου  μέλλοντος  για 
τους  συμμετόχους  της.  Η  Ελληνικά  Καλώδια  αντιπρο
σωπεύει  τον κλάδο παραγωγής καλωδίων της Cenergy 
Holdings  SA.  Για  περισσότερες  πληροφορίες,  επισκε
φτείτε  την  ιστοσελίδα  της  εταιρείας  στη  διεύθυνση 
www.helleniccables.com. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

www.subsea7.com
www.hellenic-cables.com


6

ΧΑΛΚΟΣ  &

Στο  πλαίσιο  της  πανδημίας  CoVid19,  ο  Οργανίσμος 
Ανάπτυξης  Χαλκού  της Αμερικής  (C.D.A.)  ανακοίνωσε 
την ακόλουθη δήλωση   θέση, προκειμένου να διευκρι
νίσει μια επιστημονική ανακοίνωση, που αφορά έρευνα 
για  τον  κορωνοϊό  CoVid19,  που  δημοσιεύθηκε  στα 
ΜΜΕ.

Τα  άρθρα  στα  Μ.Μ.Ε.  και  οι  δημόσιες  έρευνες  από  το 
C.D.A.  έχουν  καταγράψει  αρκετές  ανεξάρτητες  μελέτες 
που  αναφέρονται  στην  αντιμικροβιακή  αποτελεσματι
κότητα  επιφανειών  επαφής  από  συμπαγή  χαλκό  και 
κραμάτων αυτού, όπως πόμολα, κουπαστές, ηλεκτρικοί 
διακόπτες  κ.λ.π.,  εναντίον  ανθρώπινων  παθογόνων  μι
κροβίων  και  ιών  ,  συμπεριλαμβανομένου  ενός  στε
λέχους κορωνοϊού (Hu CoV229E) που αναφέρθηκε στο 
επιστημονικό  περιοδικό  American  Society  for 
Microbiology  ("ASM")  από  τους  Sarah  L.  Warnes,  Zoë 
R. Little, και C. William Keevil 
(https://mbio.asm.org/content/6/6/e0169715/article
info).

Υπήρξε  επίσης  εκτεταμένη  κάλυψη  από  τα  μέσα  ενη
μέρωσης μιας πρόσφατης μελέτης που χρηματοδοτήθη
κε  από  την  κυβέρνηση  των  Η.Π.Α.  και 
πραγματοποιήθηκε  από  ερευνητές  του  Εθνικού  Ινστι
τούτου  Υγείας  και  από  το  Κέντρο  Ελέγχου  και  Πρόλη
ψης  Νοσημάτων  (C.D.C.)  όπου  αναφερόταν  ότι  ο  ιός 
SARSCoV2 που προκαλεί τη νόσο CoVid19, παρέμει
νε  βιώσιμος  για  έως  και  2  με  3  ημέρες  σε  επιφάνειες 
από  πλαστικό  και  ανοξείδωτο  χάλυβα  έναντι  έως  4 
ωρών σε επιφάνειες από χαλκό.

(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973).

Όλα  τα  αντιμικροβιακά  προϊόντα  που  κυκλοφορούν 
στην αγορά και πωλούνται στις Η.Π.Α., ελέγχονται από 
την  Υπηρεσία  Προστασίας  του  Περιβάλλοντος  (E.P.A.) 
για  να  διασφαλιστεί  η  ασφαλής  χρήση  τους  και  όλοι  οι 
διαφημιστικοί  ισχυρισμοί  για  την  προστασία  της  Δη
μόσιας Υγείας και την αποτελεσματικότητα έναντι συγκε
κριμένων παθογόνων παραγόντων υποστηρίζονται από 
αυστηρούς ελέγχους και εγκεκριμένα πρωτόκολλα.

Συγκεκριμένα κράματα χαλκού έχουν καταχωρηθεί από 
την E.P.A. (Reg. Nos. 820121 έως 6) για να δηλωθούν 
ως αναφορές Δημόσιας Υγείας κατά  έξι συγκεκριμένων 
βακτηρίων    (π.χ.,  σκοτώνουν  συνεχώς>  99,9%  το 
MRSA εντός 2 ωρών από  την  επαφή μεταξύ συνήθων 
καθαρισμών). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα αποδεικτικά στοι
χεία  σχετικά  με  το  SARSCoV2  που  αναφέρονται  πα
ραπάνω,  θα  απαιτηθούν  περαιτέρω  δοκιμές  για  να 
εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των επιφανειών χαλκού 
και να υποστηριχθούν οι ισχυρισμοί των προϊόντων που 
έχουν καταχωριστεί από το ΕΡΑ έναντι του SARSCoV
2.

Ο  C.D.A.  δεσμεύεται  να  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις 
της σχετικά με την Ε.Ρ.Α., οι οποίες έχουν θεσπιστεί για 
την παροχή ακριβών πληροφοριών στην κοινότητα, τον 
έλεγχο  της  μόλυνσης  καθώς  και  για  την  αποτελεσματι
κότητα  και  την  ορθή  χρήση  και  φροντίδα  των  υλικών 

Η ανακοίνωση για την πανδημία του κορωνοϊού CoVid19 του Οργανισμού 
Ανάπτυξης Χαλκού της Αμερικής (C.D.A.)

ΥΓΕΙΑ

https://copperalliance.gr/
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από κράματα χαλκού. Οι  επιφάνειες χαλκού αποτελούν 
συμπλήρωμα και όχι υποκατάστατο των συνήθων πρα
κτικών ελέγχου των λοιμώξεων.

Ο  C.D.A.  δεσμεύεται  επίσης  να  υποστηρίξει  τις  αρ
μόδιες  κυβερνητικές  υπηρεσίες  και  τους  υπαλλήλους 
Δημόσιας  Υγείας  που  εκδηλώνουν  ενδιαφέρον  για  την 
αξιολόγηση  της  δυνατότητας  επιφανειών  από  κράματα 
χαλκού  προκειμένου  να  συμπληρώσουν  τα  μέτρα  άμυ
νας  πρώτης  γραμμής  κατά  του  CoVid19,  συμπεριλαμ
βανομένης  της  κοινωνικής  απομόνωσης,  της  ορθής 
υγιεινής  των  χεριών  και  του  τακτικού  καθαρισμού  των 
επιφανειών  με  απολυμαντικά  που  έχουν  καταχωριστεί 
στην E.P.A..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αντιμικρο
βιακές ιδιότητες των κραμάτων χαλκού και την εγγραφή 
EPA,  επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα: 
www.copperalloystewardship.com.

• Οι εργαστηριακές δοκιμές δείχνουν ότι, όταν καθαρί
ζονται  τακτικά,  οι  συμπαγείς  επιφάνειες  κραμάτων 
χαλκού,  εξουδετερώνουν  >  99,9%  των  ακόλουθων 
βακτηρίων  εντός  2  ωρών  από  την  έκθεση:  MRSA, 
VRE,  Staphylococcus  aureus,  Enterobacter 
aerogenes,  Pseudomonas  aeruginosa  και  Ε.  Coli 
O157:H7.

• Οι  επιφάνειες  χαλκού  είναι  συμπλήρωμα  και  όχι 
υποκατάστατο των τυπικών πρακτικών ελέγχου των 
λοιμώξεων  και  έχει  αποδειχθεί  ότι  μειώνουν  τη  μι
κροβιακή μόλυνση  εμποδίζοντας  την διασταυρούμε
νη μόλυνση ή τις μολύνσεις. 

• Οι  χρήστες  πρέπει  να  συνεχίσουν  να  ακολουθούν 
όλες τις τρέχουσες πρακτικές ελέγχου των λοιμώξε
ων.

Ο επιστημονικός σύμβουλος του Ελληνικού  Ινστιτούτου 
Ανάπτυξης  Χαλκού,  Δρ.  Πάνος  Ευσταθίου,  σχολιάζο
ντας το σχετικό άρθρο του Οργανισμού Ανάπτυξης Χαλ
κούCDA,  αναφέρει  τα  παρακάτω:  “Eίναι  σημαντική  η 
ανακοίνωση του Οργανισμού Ανάπτυξης Χαλκού και κυ
ρίως δίνει  την δυνατότητα  να προχωρήσουν οι  επιστη
μονικές  έρευνες  προς  την  κατεύθυνση  του  κορωνoιού 
CoVid19  και να αποδείξουν την δράση των επιφανειών 
επαφής του αντιμικροβιακού χαλκού. 

Είναι  σημαντικό  επίσης  ότι  έχουν  ξεκινήσει  οι  πρόδρο
μες  μελέτες,  οι  οποίες  καταδεικνύουν  αυτή  την  μείωση 
σε  υψηλότατο  ποσοστό  του  CoVid19  σε  επιφάνειες 
επαφής  χαλκού.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  η  μελέτη  του 
William  Keevil  (2015)  και  των  συνεργατών  του  αφορά 
τον  κορωνοϊό  SARS  της  οικογενείας  των  κορωνoϊών 
στην οποία ανήκει και ο CoVid19.

ΥΓΕΙΑ

https://copperalliance.gr/
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Μικροβιολόγοι  που  έχουν  ασχοληθεί  με  τον  αντιμικρο

βιακό  χαλκό  προτείνουν  την  εκτεταμένη  χρήση  κρα

μάτων  χαλκού σε  δημόσιους  χώρους  για  τη  μείωση  της 

εξάπλωσης  του  CoVid19  και  την  ελαχιστοποίηση  των 

μελλοντικών πανδημιών.

Ο χαλκός μπορεί να είναι ένα ισχυρό όπλο στην καταπολέμη

ση  του  CoVid19  και  των  μελλοντικών  πανδημιών,  αρκεί  να 

γίνεται χρήση αυτού. Σε όλη την ιστορία, ο χαλκός αναγνωρί

στηκε  για  την  αντιμικροβιακή  του  δραστηριότητα.  Με  την 

έλευση των αντιβιοτικών, η αξία του χαλκού στην  ιατρική θε

ραπεία παραγκωνίστηκε  και  χάθηκε από  τη συλλογική βάση 

της γνωσιολογίας μας. Ενώ ο κόσμος επικεντρώνεται στη θε

ραπεία εκείνων που έχουν προσβληθεί από τον CoVid19 και 

στην  ανάπτυξη  ελέγχων  και  εμβολίων,  η  πρόληψη  σύντομα 

θα  αποκτήσει  μεγαλύτερη  αξία.  Ένα  συνεχώς  αυξανόμενο 

ρεύμα σε έρευνα, δείχνει ότι τα κράματα χαλκού έχουν τη δυ

νατότητα  να  ελέγχουν  την  εξάπλωση  μολυσματικών  ασθε

νειών  και  να  αμβλύνουν  τον  αντίκτυπο  των  μελλοντικών 

πανδημιών. " Καλύτερα να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύ

εις " Ιπποκράτης.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ

Μικρές  παραλλαγές  στην  κληρονομική  πληροφορία  (RNA) 

παράγουν μικρές διακυμάνσεις στις πρωτεΐνες που εκτίθενται 

στην εξωτερική επιφάνεια. Αυτές οι πρωτεΐνες, ιδιαίτερα το S, 

είναι υπεύθυνες για την προσκόλληση και την είσοδο σε ανα

πνευστικά κύτταρα όπου το RNA χρησιμοποιεί τον μεταβολι

κό  μηχανισμό  του  κυττάρου  ξενιστή,  προκειμένου  να 

αναπαραχθεί.  Οι  παραλλαγές  σε  αυτές  τις  πρωτεΐνες  δεν 

προκαλούν  σημαντική  διακύμανση  στη  συνολική  δομή  και 

λειτουργία του ιού. Έτσι, μπορεί κανείς να υποθέσει με υψηλό 

βαθμό αξιοπιστίας, ότι η αποτελεσματικότητα των κραμάτων 

χαλκού έναντι του HuCoV229E θα πρέπει επίσης να παρα

τηρείται όταν δοκιμάζεται με τα νεοσυσταθέντα SARSCoV2 

και  SARSCoV1,  δηλαδή  τον  αιτιολογικό  παράγοντα  στην 

Επιδημία SARS του 2003.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Μικρά  ξηρά  εμβόλια  μολυσματικών  παραγόντων,  προσο

μοιώνουν  πολύ  κοντά  στην  πραγματικότητα,  τι  συμβαίνει 

όταν ένα μολυσμένο χέρι ή ένα σταγονίδιο από βήχα ή φτέρ

νισμα έρχεται σε επαφή με μια επιφάνεια, καθιστώντας αυτά 

τα αποτελέσματα να είναι ιδιαίτερα σχετικά με την εξάπλωση 

της νόσου σε δημόσιους χώρους. Η απενεργοποίηση από τα 

χαλκινα  κράματα  δεν  περιορίζεται  στους  κορωνοϊούς  αλλά 

λειτουργεί και σε  ιούς με διαφορετικές δομές. Αναφορές από 

το εργαστήριο του Keevil έδειξαν ότι τα κράματα χαλκού απε

νεργοποιούν τον νοροϊό ποντικού [6] και τον ιό της γρίπης Α. 

Μπορούμε με τη βοήθεια του  Χαλκού να καταπολεμήσουμε τον 
CoVid19;

ΥΓΕΙΑ
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Όπως και στη μελέτη HuCoV229E, ο ρυθμός απενεργοποί

ησης  του  νοροϊού  βρέθηκε  να  συσχετίζεται  αντιστρόφως  με 

τη  ποσότητα  του  χαλκού  τόσο  στα  κράματα  χαλκούνικελίου 

όσο και χαλκούψευδαργύρου, μία κοινή παράμετρος σε όλες 

τις μελέτες των αντιμικροβιακών επιφανειών από κράμα χαλ

κού.

Η  αντιμικροβιακή  δραστηριότητα  των  κραμάτων  χαλκού  φαί

νεται  να  είναι  μακροχρόνια. Το  κράμα  χαλκού  ψευδαργύρου 

και  οι  παρακείμενες  ξύλινες  επιφάνειες  στο  Grand  Central 

Terminal  στη  Νέα  Υόρκη  χρησιμοποιήθηκαν  για  να  απαντή

σουν σε αυτήν την ερώτηση. Αυτό το όμορφο κτήριο Beaux

Arts  είναι  πλούσια  διακοσμημένο  με  μάρμαρο  και  αντιμικρο

βιακό  κράμα  χαλκού  και  άνοιξε  για  το  κοινό  πριν  από  έναν 

αιώνα.  Σε  καθορισμένες  περιοχές  έγιναν  δειγματοληψίες  με 

ένα αποστειρωμένο βαμβάκι και προσδιορίστηκε ο συνολικός 

αριθμός βακτηρίων που συλλέχθηκαν από το επίχρισμα. Δεν 

συλλέχθηκαν  πληροφορίες  σχετικά  με  το  ιστορικό  καθαρι

σμού της επιφάνειας του δείγματος ή τη συχνότητα της επα

φής. Ο αριθμός βακτηρίων εκφράζεται σε CFU / 100 cm2, ή 

μονάδες  σχηματισμού  αποικίας  ανά  100  τετραγωνικά  εκατο

στά. Οι επιφάνειες του κράματος αντιμικροβιακού χαλκού, με 

88 και 51 CFU / 100 cm2, είχαν σημαντικά μικρότερο αριθμό 

βακτηρίων  σε  σχέση  με  το  παρακείμενο  ξύλο,  με  563  και 

1866  CFU  /  100  cm2.  Αυτό  το  εύρημα  επιβεβαιώνει  ότι  τα 

συστατικά  του  αντιμικροβιακού  κράματος  χαλκού  έχουν  δια

τηρήσει τις αντιμικροβιακές δυνατότητές τους μετά από δεκα

ετίες αγγιγμάτων.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση είναι ένα άλλο σημαντικό ζή

τημα. Τα  περισσότερα  από  τα  αντιμικροβιακά  κράματα  χαλ

κού  που  έχουν  την  έγκριση  της  Υπηρεσίας  Προστασίας 

Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) μαυρίζουν σε κάποιο βαθμό, 

αλλά μερικά είναι αδιάβροχα, καθιστώντας τα πιο χρήσιμα για 

να  τοποθετηθούν    σε  δημόσιους  χώρους.  Ο  ιστότοπος  του 

Antimicrobial  Copper Action  Network  είναι  ένας  πόρος  στον 

οποίο μπορεί κανείς να διαβάσει τα εγκεκριμένα από το EPA 

πρωτόκολλα κλίσης (amcopper.com) και να λάβει πληροφορί

ες σχετικά με τα εμπορικά διαθέσιμα συστατικά αντιμικροβια

κού  χαλκού.  Είναι  σημαντικό  να  σημειωθεί  ότι  η  EPA 

απαιτούσε  εκτεταμένες  ανεξάρτητες  εργαστηριακές  δοκιμές 

τρίτων, όπως περιγράφεται από  τους Michels και Anderson. 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών δείχνουν ότι η αντιμικροβιακή 

απόκριση του χαλκού είναι ισχυρή και ανθεκτική.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Όπου κι αν πηγαίνουμε, αγγίζουμε επιφάνειες που είναι πιθα

νό να έχουν μολυνθεί με βακτήρια,  ιούς και άλλους μικροορ

γανισμούς που προκαλούν ασθένειες. Σκεφτείτε την τελευταία 

φορά που βρισκόσασταν σε αεροδρόμιο, εμπορικό κέντρο ή 

νοσοκομείο. Αγγίξατε πόμολα, πινακίδες,  λαβές,  κιγκλιδώμα

τα  σκάλας,  λαβές  καλαθιού  αγορών,  βρύσες  τουαλέτας  και 

άλλα. Οποιαδήποτε από αυτές τις επιφάνειες σε οποιοδήποτε 

από  αυτά  τα  δημόσια  περιβάλλοντα  έχει  τη  δυνατότητα  να 

μεταδώσει  μικρόβια  που  προκαλούν  ασθένειες  στα  χέρια 

σας,  που  θα  μπορούσαν  να  οδηγήσουν  σε  μόλυνση.  Η 

πρώτη σας  γραμμή άμυνας  είναι  το συχνό πλύσιμο  των χε

ριών. Αλλά, τι γίνεται αν αυτές οι κοινές επιφάνειες αφής ήταν 

από αντιμικροβιακό κράμα χαλκού; Το οποίο θα λειτουργούσε 
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όλη  μέρα,  κάθε  μέρα  του  χρόνου  προκειμένου  να  εξαλείφει 

βακτήρια,  ιούς  και  μύκητες,  που  προκαλούν  μολυσματικές 

ασθένειες.  Πάνω  από  500  κράματα  έχουν  εγκριθεί  από  την 

Υπηρεσία  Προστασίας  Περιβάλλοντος  των  ΗΠΑ  (EPA)  και 

ένας μεγάλος αριθμός παραγωγών κραμάτων και κατασκευα

στών  εξαρτημάτων  έχουν  εγγραφεί  για  να  κάνουν  τους  τύ

πους των ειδών που χρειάζονται.

Ο  κόσμος  αυτή  τη  στιγμή  καταπολεμά  μια  πανδημία  CoVid

19. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τον ιό HIV, SARS, MERS 

και πολλά διαφορετικά στελέχη της γρίπης κάθε χρόνο, για να 

μην  αναφέρουμε  την  πανδημία  της  γρίπης  του  1918.  Όλα 

προκαλούν μεγάλο αριθμό θανάτων, αλλά, ευτυχώς, μόνο λί

γοι εξαπλώθηκαν τόσο γρήγορα όσο το CoVid19. Η πανδη

μία  CoVid19  δεν  θα  είναι  η  τελευταία.  Νέοι  μολυσματικοί 

παράγοντες  θα  συνεχίσουν  να  εμφανίζονται  και  να  εξα

πλώνονται  σε  όλο  τον  κόσμο  λόγω,  σε  μεγάλο  βαθμό,  της 

υψηλής  παγκόσμιας  κινητικότητας.  Πρέπει  να  χρησιμοποιή

σουμε όλα τα διαθέσιμα όπλα για να πολεμήσουμε αυτήν τη 

διαρκή μάχη.

Τα  αντιμικροβιακά  κράματα  χαλκού  είναι  δυνητικά  ισχυρά 

όπλα. Αυτά  τα  κράματα  πρέπει  να  αναπτυχθούν  ευρέως  σε 

δημόσιους χώρους, σε κοινές επιφάνειες αφής και ειδικότερα 

σε μέρη με υψηλά επίπεδα ανθρώπινης κίνησης. Συστήματα 

μαζικής  διαμετακόμισης,  αεροδρόμια,  κρουαζιερόπλοια, 

στρατιωτικές βάσεις, πλοία,  εμπορικά κέντρα, σχολεία,  ξενο

δοχεία,  εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, αθλητικά στάδια, μεγάλα 

κτίρια γραφείων, νοσοκομεία και  εγκαταστάσεις υγειονομικής 

περίθαλψης, καθώς και πολλά άλλα, πρέπει να επανασχεδια

στούν,  προκειμένου  να  συμπεριληφθεί  η  κατάλληλη  τοπο

θέτηση εξαρτημάτων αντιμικροβιακού χαλκού, όπως πόμολα, 

κιγκλιδώματα  σκαλοπατιών,  πλάκες  ώθησης,  λαβές  και  τρα

βήγματα συρταριών, ηλεκτρικές πλάκες διακόπτη, φωτιστικά 

και νεροχύτες καθώς και κουμπιά δαπέδου ανελκυστήρα.
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Χαλκός και Τουρισμός Υγείας και Ευεξίας

Η  περίοδος  του  καθολικού  lock  down  πέρασε,  ήρθε  η 
απελευθέρωση  των μέτρων και σήμερα αντιμετωπίζου
με  ένα  ενδεχόμενο  νέο  κύμα  με  αυξημένα  κρούσματα 
και αμφίβολο το μέλλον.

Η  απελευθέρωση  των  μέτρων  και  το  άνοιγμα  των  συ
νόρων,  έφερε  αυξημένα  κρούσματα  της  πανδημίας,  με 
την κοινωνία να καλείται εκ νέου να πάρει και να διατη
ρήσει μέτρα προστασίας.

Οι  αρνητικές  επιπτώσεις  της πανδημίας στον  επιχειρη
ματικό  κόσμο  ήδη  διακρίνεται,  ιδιαίτερα  στους  κλάδους 
τουρισμού και εστίασης.

Ο  τουρισμός  που  είναι  για  την  Ελλάδα  βασικός  πυ
λώνας της Εθνικής οικονομίας, έχει ήδη  υποστεί το κυ
ριότερο πλήγμα.

Επειδή όμως σε κάθε κρίση πρέπει να βλέπουμε και τις 
ευκαιρίες που πιθανόν να δημιουργούνται, έτσι και στον 
τουρισμό υπάρχουν κάποιες ευοίωνες ενδείξεις.

Το γεγονός ότι η Ελλάδα σε σχέση με  τις άλλες χώρες 
της  Ευρώπης  κράτησε  μέχρι  σήμερα  τα  χαμηλότερα 
ποσοστά  συμπτωμάτων  και  θνησιμότητας  απέναντι 
στον SARS CoVid19 , την φέρνει αυτομάτως στους πιο 
ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς.  

Θα πρέπει λοιπόν ο τουριστικός κλάδος να το εκμεταλ
λευτεί  αυτό  προωθώντας  πακέτα  που  στηρίζουν  αυτή 
θέση.

Ο  τουρισμός  υγείας  και  ευεξίας  μπορεί  εδώ  να  παίξει 
καθοριστικό ρόλο, αρκεί ο ξενοδοχειακός κλάδος να τον 
εκμεταλλευτεί με σωστό τρόπο. 

Το  Ελληνικό  Ινστιτούτο Ανάπτυξης  Χαλκού  στον  τομέα 
αυτό  μπορεί  να  βοηθήσει  τον  ξενοδοχειακό  κλάδο,  δη
μιουργώντας  υποδομές  που  μπορούν  να  τις  εκμεταλ
λευτούν  οι  tour  operators  για  ασφαλή  και  υγιεινή 
διαμονή στα καταλύματά τους, παράλληλα με τα πακέτα 
υγείας και ευεξίας που διαθέτουν.

Η  εφαρμογή,  τοποθέτηση  και  τέλος  πιστοποίηση  ενός 
επί πλέον υγιεινού χώρου εντός της ξενοδοχειακής μο
νάδας,  χρησιμοποιώντας  προϊόντα  αντιμικροβιακού 
χαλκού  σε  πολυαγγιζόμενες  επιφάνειες  επαφής,  είναι 
απαραίτητη για την προώθησης της μονάδας ως αντιμι
κροβιακά  και  αντιικά  προστατευμένης,  δεδομένης  της 
αυξημένης ευαισθητοποίησης του κοινού απέναντι στην 
μετάδοση μικροβίων και ιών.

Το  Ελληνικό  Ινστιτούτο Ανάπτυξης  Χαλκού  με  την  επι
στημονική  ομάδα  εξειδικευμένων  ιατρών  που  διαθέτει, 
έχει  την  δυνατότητα  και  τη  γνώση  να  κατευθύνει  κάθε 
ενδιαφερόμενο  επαγγελματία  σε  θέματα  εγκατάστασης 
επιφανειών  από  αντιμικροβιακό  χαλκό  και  έπειτα  να 
ελέγξει την αποτελεσματικότητά τους. 

Η  πιστοποίηση  των  χώρων  μίας  ξενοδοχειακής  μο
νάδας  θα  προσδώσει  κύρος  και  προστιθέμενη  αξία 
στον επαγγελματία αλλά ταυτόχρονα θα παρέχει και μία 
ασφάλεια  υγιεινής  στους  πελάτες  που  απευθύνεται, 
στοιχείο  πολύ  σημαντικό  στις  μέρες  του  SARS  CoVid
19.
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