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Συνιδρυτής Greenpeace: Η παγκόσμια υπερθέρμανση είναι η μεγαλύτερη 
απάτη στην ιστορία!! 
 
9-3-2019. Ο συνιδρυτής της Greenpeace, Patrick Moore, μίλησε με σκληρά λόγια για το 
σύγχρονο περιβαλλοντικό κίνημα, αποκαλώντας την παγκόσμια υπερθέρμανση ως την 
μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία και κατήγγειλε τη χρήση του φόβου, της ενοχής και της 
παραπληροφόρησης για να προωθηθεί το μήνυμα.  

«Η κλιματική καταστροφή είναι αυστηρά μια εκστρατεία φόβου και ενοχής» είπε σε συνέντευξή 
του στο ραδιόφωνο του Breitbart ο Patrick Moore. «Φοβάστε ότι σκοτώνετε τα παιδιά σας 
επειδή οδηγείτε το SUV σας που εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και 
αισθάνεστε ενοχές που το κάνετε. ∆εν υπάρχει ισχυρότερο κίνητρο από αυτά τα δύο» τόνισε ο 
Patrick Moore.  

«Αυτό το βδέλυγμα που συμβαίνει σήμερα στο θέμα του κλίματος είναι η μεγαλύτερη απειλή για 
τον διαφωτισμό που έχει να συμβεί από την εποχή του Γαλιλαίου. Τίποτα δεν το πλησιάζει 
καν» πρόσθεσε ο συνιδρυτής της Greenpeace, συγκρίνοντας το περιβαλλοντικό κίνημα με 
μια «μίξη αριστερής τοξικής ιδεολογίας, πολιτικής και θρησκείας».  

«Το διοξείδιο του άνθρακα είναι η τροφή για τη ζωή. ∆εν είναι μόλυνση» είπε ο Moore, 
υποστηρίζοντας πως τα ορυκτά καύσιμα έσωσαν την ζωή από τον πρόωρο αφανισμό, επειδή 
το διοξείδιο του άνθρακα μειωνόταν από την εποχή των τελευταίων παγετώνων, σε οριακό 
σημείο για την επιβίωση των φυτών του πλανήτη, μέχρι που η ανθρωπότητα το άλλαξε αυτό με 
την βιομηχανική επανάσταση. 

Ο Patrick Moore ήταν συνιδρυτής της περιβαλλοντικής κίνησης της Greenpeace το 1971, 
που αρχικά είχε σκοπό να διαμαρτυρηθεί για τα πυρηνικά και τον πυρηνικό πόλεμο και να 
προστατεύσει το περιβάλλον και την ανθρωπότητα. Ο Moore έτυχε θερμής υποστήριξης, μετά 
από την κόντρα που είχε στο twitter με την Alexandria Ocasio-Cortez, που ηγείται του 
περιβαλλοντικού κινήματος του 21ου αιώνα που υποστηρίζει πως οι άνθρωποι είναι πάρα 
πολλοί για τον πλανήτη και θα πρέπει να μειωθεί ο πληθυσμός τους.  

«Κάνουν πλύση εγκεφάλου στα παιδιά, κάνοντάς τα να πιστεύουν πως ο κόσμος φτάνει στο 
τέλος του σε 10 χρόνια. Πρέπει να υπάρχουν κάποιοι δισεκατομμυριούχοι πίσω από αυτό. 
Θέλω να ξέρω ποιοι είναι. Πρέπει να τους κυνηγήσουμε» είπε ο Patrick Moore.  

Σε πρόσφατο tweet του ο συνιδρυτής της Greenpeace έγραψε πως αποχώρησε από την 
Greenpeace πριν από 33 χρόνια, όταν ανέλαβαν την διοίκηση οι ακραίοι αριστεροί 
οικοφασίστες, τους οποίους κατηγόρησε πως αν εφαρμοστούν οι προτάσεις τους για την 
απαγόρευση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων, τότε ο πλανήτης θα καταστραφεί επειδή θα 
πρέπει να κοπούν όλα τα δέντρα και να καούν ώστε να υπάρξει θέρμανση στα σπίτια και για να 
μεταφερθούν τα τρόφιμα από την επαρχία στις πόλεις.  

Ο Patrick Moore πιστεύει πως το θέμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι «Hoax» 
(απάτη) και προωθείται από διεφθαρμένους επιστήμονες που λαμβάνουν κρατικές 
επιχορηγήσεις. Πιστεύει πως οι επιστήμονες συνεταιρίζονται και διαφθείρονται από πολιτικούς 
και γραφειοκράτες, που επενδύουν στην προώθηση του αφηγήματος της «αλλαγής του 
κλίματος», προκειμένου να συγκεντρώσουν περαιτέρω πολιτική δύναμη και έλεγχο επί των 
πολιτών και φυσικά να κερδίσουν την ψήφο τους.  

Υποστηρίζει πως οι «πράσινες» εταιρείες παρασιτούν σε βάρος των φορολογουμένων λόγω 
των φοροαπαλλαγών που έχουν εξαιτίας του προπαγανδιστικού αφηγήματος της «κλιματικής 
αλλαγής».  
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Επίσης, ο Patrick Moore θεωρεί πως η νέα συμφωνία που προωθούν οι «οικοφασίστες» 
στρέφεται κατά των ανθρώπων.  
Μάλιστα τόνισε πως αποχώρησε από την Greenpeace όταν οι νέοι επικεφαλής άρχισαν να 
θεωρούν πως οι άνθρωποι αποτελούν τον εχθρό του πλανήτη (!) και να θεωρούν πως 
όλες οι μορφές ζωής είναι καλές εκτός από τον άνθρωπο. «Η ιδέα πως οι άνθρωποι 
σκοτώνουν την γη, είναι τρελή» λέει ο Patrick Moore και καταλήγει πως οι αριστεροί είναι 
ειδικοί στο να παρουσιάζουν ως εχθρό όποιον τολμάει και αμφισβητεί την ιδεολογία 
τους, είτε πρόκειται για την πολιτική είτε για την περιβαλλοντική. ∆εν είναι δυνατό να μην 
επιτρέπεται στους επιστήμονες να αμφισβητούν την κλιματική αλλαγή, λες και το φυσικό αυτό 
φαινόμενο αποτελεί δόγμα, τονίζει ο Patrick Moore. 

 

https://www.pentapostagma.gr/2019/03/αποκάλυψη-σοκ-από-τον-συνιδρυτής-greenpeace-απ.html 

Εκτυπώσιμο: https://www.imdleo.gr/diaf/2019/clima-hoax.pdf 
 

 




