
 

 

Βοηθήστε να σταµατήσουµε τη δίωξη 
του Φάλουν Γκονγκ στην Κίνα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Αυτό είναι ένα είδο̋ κακού που δεν έχει ξαναφανεί στον πλανήτη» 
David Matas (δικηγόρος για θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων) 

∆ΙΩΞΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ 
Στις 20 Ιουλίου του 1999 το καθεστώς της Κίνας ξεκινάει 
να διώκει τους ασκούµενους του Φάλουν Γκονγκ. Το 
Φάλουν Γκονγκ είναι µια γαλήνια εξάσκηση για το σώµα 
και το νου που βασίζεται στις αρχές Αλήθεια, Καλοσύνη 
και Ανεκτικότητα. Καλλιεργώντας αυτές τις αρχές στην 

καθηµερινή τους ζωή, οι ασκούµενοι στην Κίνα βελτίω-
σαν το επίπεδο ηθικής τους ενώ παράλληλα ο αριθµός 
τους είχε ξεπεράσει τα 100 εκατοµµύρια. Ορισµένοι µόνο 
από τους λόγους για τη δίωξη είναι οι παρακάτω: 

  • Το κινεζικό καθεστώς έβλεπε ότι δεν µπορούσε  να  
ελέγξει τους ανθρώπους αυτούς µε τους τρόπους ελέγ-

χου των µαζών που χρησιµοποίει (βία, προπαγάνδα, 
χρήµα, καταστροφή παραδοσιακού πολιτισµού κ.α.). 

  • Το Κινεζικό Κοµµουνιστικό Κόµµα (ΚΚΚ) ανέκαθεν 
προσπαθούσε να καθυποτάξει τα πνευµατικά πιστεύω 
(Χριστιανισµός, Βουδισµός, κτλ)  

  •“Πηγές από το Κοµµουνιστικό Κόµµα ανέφεραν ότι η 

Εκτελεστική Επιτροπή του Πολιτικού Γραφείου δεν ενέκρι-
νε οµόφωνα τη δίωξη και ο Τζιανκ από µόνος του απο-
φάσισε ότι το Φάλουν Γκονγκ πρέπει να εξαλειφθεί”,  
εφηµερίδα Washington Post, 12 Νοεµβρίου 1999.          

Ο Τζιανγκ Ζεµίν ήταν ο τότε Γενικός Γραµµατέας του ΚΚΚ και πρόεδρος της Κίνας.  

“Στις 22 Οκτωβρίου του 2000, η Wang Lixuan πήγε µαζί µε τον 

γιο της Μeng Hao στο Πεκίνο, για να κάνει έκκληση να στα-
µατήσει η δίωξη του Φάλουν Γκονγκ. Στις 7 Νοεµβρίου και οι 
δύο βασανίζονται µέχρι θανάτου. Σύµφωνα µε τον ιατροδι-
καστή υπήρχαν δύο βαθειά τραύµατα στους αστράγαλους 
του µωρού, δύο µελανιές στο κεφάλι και αίµα στη µύτη του. 
Πιστεύεται ότι ο µικρός Meng Hao κρεµάστηκε ανάποδα από 

τους αστραγάλους.” 

“Τα παιδιά ανάµεσα στα θύµατα της δίωξης του Φάλουν Γκονγκ”, 
εφηµερίδα China Rights Forum, 12 Οκτωβρίου 2004, του διεθνούς µη 

Ο ΜΟΛΙΣ 8 ΜΗΝΩΝ MENG HAO ΒΑΣΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ 

κυβερνητικού οργανισµού HRIC, που υπερµάχεται τα ανθρώπινα δικαιώµατα στην Κίνα: 
http://www.hrichina.org/public/contents/press?revision_id=15967&item_id=15965 

Αφαίρεση οργάνων από ζωντανού̋ 
ασκούµενου̋ του Φάλουν Γκονγκ 

Ο πρώην Καναδός υπουργός David Kilgour και ο δικηγόρος για 

θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων David Matas δηµοσίευσαν µια 
45-σέλιδη ερευνητική αναφορά σχετικά µε καταγγελίες συγκοµιδής 
οργάνων. Μετά την έρευνα τους επιβεβαίωσαν το θλιβερό συµπέ-
ρασµα ότι οι καταγγελίες αυτές είναι αληθινές. Μπορείτε να βρείτε 
την αναφορά στη διεύθυνση: http://organharvestinvestigation.net 

Ο κ. Edward McMillan-Scott, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου γράφει στην έκθεση του: “Η κατάσταση των φυλακισµέ-
νων στην Κίνα γίνεται όλο και περισσότερο γνωστή αλλά είναι µόνο 

τους τελευταίους µήνες που µια ιδιαίτερα κακή µεταχείριση – των 
ασκουµένων του Φάλουν Γκονγκ – έχει έρθει στο φως. Πιο συγκε-
κριµένα επιλέγονται φυλακισµένοι για µεταµοσχεύσεις οργάνων και 
ιστού, και αυτό κατόπιν οδηγεί στο θάνατό τους”. Μπορείτε να βρεί-
τε την έκθεση στη διεύθυνση: 

http://www.theepochtimes.com/news/6-7-7/43653.html 

Στις 19 Απριλίου 2006, το τηλεοπτικό κανάλι Sky News µπήκε µυστικά 

µε κάµερες σε κινέζικα νοσοκοµεία όπου οι νοσοκόµες και οι για-
τροί επιβεβαίωσαν ότι τα άµεσα διαθέσιµα όργανα λαµβάνονται 
από φυλακισµένους, και ότι η αφθονία δοτών του νοσοκοµείου ο-
φείλεται στις στενές επαφές του µε τις κινεζικές δυνάµεις ασφαλείας. 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σε µια έκθεσή του το 2001, στην εφηµερίδα Washington Times, ένας γιατρός δηλώ-
νει ότι εµπλεκόταν στην αφαίρεση κερατοειδών χιτώνων και στη συγκοµιδή δέρµα-

τος σε περισσότερους από 100 εκτελεσµένους φυλακισµένους, “περιλαµβάνο-
ντας και έναν που δεν είχε πεθάνει ακόµα.”.  

Μπορείτε να βοηθήσετε µιλώντας σε γνωστούς και σε φίλους σας για τα γεγο-
νότα στην Κίνα. Μπορείτε, επίσης, να υπογράψετε την έκκλησή µας για τερµατι-
σµό της δίωξης στο: http://www.falundafa.gr/petition.html 

Αθήνα: 6944.104.388  -  Θεσ/νίκη: 6947.421.621 

www.gr.clearharmony.net,    www.faluninfo.net,    www.falundafa.gr 
 

Wang Bin, 44 
ετών, επαρχία 

Heilongjian. 
Βασανίστηκε µέ-

χρι θανάτου στις 

24 Σεπτεµβρίου 
2000. Τα όργανά 

του αφαιρέθηκαν. 

Τιενανµέν, 2003. Η αστυνοµία χτυπά 

έναν ασκούµενο του Φάλουν Γκονγκ. 

σίευσε αυτή την εικόνα στο διαδίκτυο 
το ΚΚΚ την βασάνισε µέχρι θανάτου. 

Πέθανε στις 16 Ιουνίου 2005.  

Gao Rongrong, 

επί 7 ώρες έκαιγαν το 
πρόσωπό της µέχρι να 

ψηθεί. Αφότου δηµο-

Μας αφορά όλους διότι µε τη δίωξη του 
Φάλουν Γκονγκ η καταπάτηση των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων φτάνει στον έσχατο βαθµό, αφού 
άνθρωποι που πιστεύουν στην Αλήθεια, στην 
Καλοσύνη και στην Ανεκτικότητα δολοφονούνται 
και βασανίζονται καθηµερινά.  

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ - ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ 


