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Προς: ALPHA RADIO – ALPHA TV 

 

Υπόψιν:      κου.Μάνεση Νίκου 

 

Θέμα: Απάντηση της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος.  

 

Κύριε Μάνεση, 
 
 Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος, και όχι εταιρεία όπως εσείς αναφέρατε στη 
ραδιοφωνική σας εκπομπή στις 8/5/2020, επικοινώνησε με τον τηλεοπτικό σταθμό που 
εργάζεστε, όπως και με εσάς προσωπικά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με 
σκοπό να ενημερώσει τους τηλεθεατές σας σχετικά με τη διασπορά του κορωνοϊού 
(COVID-19), μέσω του αέρα από τη χρήση των κλιματιστικών, των ανεμιστήρων, των 
ψυγείων ανοιχτού τύπου και ψυκτικών θαλάμων των σούπερ – μάρκετ, καθώς υπάρχει  
μεγάλη παραπληροφόρηση (από άγνοια;) από πολλούς συναδέλφους σας. Είναι πολύ 
λυπηρό να μιλάτε στη ραδιοφωνική σας εκπομπή και να απαντάτε στο επίσημο 
πανελλαδικό συνδικαλιστικό όργανο των τεχνικών ψυκτικών, για κονόμες των συντηρητών 
κλιματιστικών μηχανημάτων και επαγγελματιών του χώρου Ψύξης και Κλιματισμού. Των 
τεχνικών που συχνά έρχονται σε επαφή και αναπνέουν από τα ασυντήρητα και επικίνδυνα 
κατάλοιπα των φίλτρων είτε του οικιακού είτε του επαγγελματικού κλιματισμού. 
 Εσείς μιλήσατε για κονόμες, κάτι το οποίο δεν αποδεικνύεται από την επιστολή μας. 
Ούτε να διαφημιστούμε θέλουμε ούτε να εκμεταλλευτούμε, αλλά να ενημερώσουμε. 
 Εσείς μιλήσατε για “ΚΟΡΩΝΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ”. Οφείλετε να είστε πιο ευγενικοί και 
δημοσιογραφικά καλύτερα ενημερωμένοι και να μην προσβάλετε 10.000 τεχνικούς 
ψυκτικούς που έχουν εξαγριωθεί με την τοποθέτησή σας. Είστε εσείς μηχανολόγος, είστε 
ψυκτικός; Πως κάνετε λοιπόν λόγο και σχολιάζετε για τη συντήρηση, πως μιλάτε για απλό 
πλύσιμο των φίλτρων όταν υπάρχουν απόλυτα φίλτρα για συγκεκριμένες εφαρμογές.          
Πως μιλάτε για τη λειτουργία ανανέωσης του αέρα και όπως αναφέρατε χαρακτηριστικά 
«πατώντας μόνο ένα κουμπί», όταν αυτό δεν υπάρχει σε κλιματιστικά οικιακού τύπου, άρα 
είναι παραπληροφόρηση,  και ισχύει  μόνο  σε  ελάχιστες κεντρικές κλιματιστικές μονάδες; 
 Θεωρίες συνωμοσίας κ.Μάνεση δεν δημιουργούν οι ψυκτικοί. Προσβάλλατε τους 
ψυκτικούς με την τοποθέτηση σας και εσείς και η συνεργάτης της εκπομπής σας. 
Προσβάλλετε επαγγελματίες που δεν έχουν σκοπό  την κονόμα  αφού η συντήρηση έχει 
χαμηλό έτσι και αλλιώς κόστος. Επίσης αναφερθήκατε στη δημοσίευση της εφημερίδας 
«ΤΑ ΝΕΑ»  η οποία έχει συνταχθεί από καθηγήτρια πανεπιστημίου χωρίς όμως να πείτε τι 
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ακριβώς προτείνει, μήπως είναι κι αυτό συνωμοσία των ψυκτικών ή συνομωσία της 
δημοσιογραφίας σας;  
 Κακώς παροτρύνετε για μη συντήρηση των επαγγελματικών ψυγείων και των 
κλιματιστικών μονάδων. Η συντήρηση παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή καθαρού 
αέρα στο χώρο που λειτουργεί με ενεργειακά ωφέλη και διάρκεια ζωής των μηχανημάτων. 
 Είμαστε υποχρεωμένοι για την αποκατάσταση της αλήθειας και υπερασπίζοντας τον 
κλάδο μας, αλλά και τους πολίτες, να ενημερώσουμε τον Τύπο και τα Μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Είναι αδιανόητο χρησιμοποιώντας τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα να 
διασύρετε με τέτοιες απαξιωτικές και δυσφημιστικές τοποθετήσεις τον κλάδο μας εν μέσω 
πανδημίας. Το εύλογο ενδιαφέρον μας να ενημερωθεί ο κόσμος με επιστημονικά κριτήρια 
για το θέμα της διασποράς, με την τοποθέτηση σας, το μετατρέψατε με δηλώσεις που τις 
χαρακτηρίζει άκρατος λαϊκισμός σε παραπληροφόρηση και συμβουλές επικίνδυνες για τη 
δημόσια υγεία. Από πότε γίνατε ψυκτικός κ.Μάνεση και μιλάτε για «κουμπάκια 
ανακύκλωσης» και ζωγραφιά σε κοντρόλ που μπορεί γιαγιά με εγγονό να κάνει συντήρηση 
σε κλιματιστικά; Δεν πρέπει να χαίρεστε με αυτά που λέτε δημόσια αλλά να ντρέπεστε. 
Όταν διακεκριμένοι επιστήμονες αναφέρονται σε κινδύνους για τη διασπορά ιού από 
κλιματιστικά δεν γίνατε εσείς κ.Μάνεση ειδικός, ώστε να παρακινείτε τον κόσμο που σας 
ακούει σε επικίνδυνες και αστείες πρακτικές που μπορεί να καταστούν επικίνδυνες για τη 
δημόσια υγεία. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΑΣ 
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ. ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑ ΕΠΙΛΗΦΘΟΥΝ. 
ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝ 
ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΚΙΝΕΙΣΘΕ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ 
ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗΣ ΕΝΗΝΕΡΩΣΗΣ. 
 

 

  

 

 

          

      

     

       Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

  Πουλιάνος Παναγιώτης      Κοντούσιας Δημήτριος 

   Για το Δ.Σ. 


