
Το Φάλουν Ντάφα είναι μια γαλήνια εξάσκηση για το σώμα και το 
νου που βασίζεται στις αρχές Αλήθεια, Καλοσύνη και Ανεκτικότητα. Η 
εξάσκηση αυτή είναι αρχαία, εξαιρετικά αποτελεσματική για την υγεία 
και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Παρόλα αυτά, στις 20 
Ιουλίου 1999 το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα την έθεσε εκτός νόμου 
και ξεκίνησε να διώκει τους ασκούμενους του Φάλουν Ντάφα.

Ποιοί ήταν οι λόγοι; Γιατί τόση αγριότητα και φρίκη;
--1-- Ο μεγάλος αριθμός των ασκουμένων. Το 1999, 100.000.000 
άνθρωποι ασκούσαν Φάλουν Ντάφα. 20.000.000 από αυτούς 
ήταν μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας (ΚΚΚ). --2-- Το ΚΚΚ 
δεν ανέχεται απόψεις διαφορετικές από τις δικές του. Όποιος έχει 
διαφορετική άποψη, άσχετα εάν πιστεύει στην αρετή, διώκεται. --3-- 
Το Φάλουν Ντάφα είναι παραδοσιακό και πνευματικό. Το ΚΚΚ πάντα 
ήταν ενάντια στην παράδοση και σε κάθε μορφή πνευματικότητας. 
--4-- Το Φάλουν Ντάφα ενθαρρύνει την πίστη των ανθρώπων στο 
θεϊκό, στην ύπαρξη ανώτερης δύναμης και σε αρχές αρετής και 
καλοσύνης. Το ΚΚΚ είναι άθεο, ενάντια σε κάθε μορφή πίστης σε 
ανώτερη δύναμη και ενθαρρύνει την διαμάχη και την αντίθεση. 
--5-- Η ειρηνική φύση και οι αρχές του Φάλουν Ντάφα (αλήθεια, 
καλοσύνη και ανεκτικότητα) είναι πλήρως αντίθετες με τη βίαια 
φύση του ΚΚΚ (ψέμα, προπαγάνδα, βία, αλαζονεία και διώξεις).                                                                                                                     
--6-- Η εξουσία του ΚΚΚ χαρακτηρίζεται από απόλυτο αυταρχισμό και 
δεσποτισμό. Όποιος έχει αντίθετη άποψη συκοφαντείται, εξευτελίζεται, 
διώκεται, βασανίζεται και αν και μετά από όλα αυτά δεν αλλάξει άποψη 
που συμφωνεί με αυτήν του ΚΚΚ θανατώνεται και εξολοθρεύεται.

Βοηθήστε να σταματήσουμε τη δίωξη
του Φάλουν Ντάφα στην Κίνα

ΔΙΩΞΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ 

Ο ΜΟΛΙΣ 8 ΜΗΝΩΝ ΜΕΝΓΚ ΧΑΟ ΒΑΣΑΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ       
                        ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ

www.hrichina.org/public/contents/press?revision_id=15967&item_id=15965 

«Στις 22 Οκτωβρίου του 2000, η Γουάνγκ Λισουάν πήγε μαζί με τον γιο της 
Μενγκ Χάο στο Πεκίνο, για να κάνει έκκληση να σταματήσει η δίωξη του 
Φάλουν Γκονγκ. Στις 7 Νοεμβρίου και οι δύο βασανίζονται μέχρι θανάτου. 
Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή υπήρχαν δύο βαθειά τραύματα στους 
αστράγαλους του μωρού, δύο μελανιές στο κεφάλι και αίμα στη μύτη 
του. Πιστεύεται ότι ο μικρός Μενγκ Χάο 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 κυβερνητικού 
οργανισμού HRIC, που υπερμάχεται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα:

«Αυτό είναι ένα είδος κακού που δεν έχει ξαναφανεί στον πλανήτη» 
Ντέιβιντ Μάτας (δικηγόρος για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων)

Wang Bin, 44 ετών, επαρχία Heilongjian. 
Βασανίστηκε μέχρι θανάτου στις 24 Σεπτεμ-

βρίου 2000. Τα όργανά του αφαιρέθηκαν.

Αφαίρεση οργάνων από ζωντανούς 
ασκούμενους του Φάλουν Ντάφα

μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστού, και αυτό κατόπιν οδηγεί στο θάνατό τους». Μπορείτε να βρείτε την 
έκθεση στη διεύθυνση:  http://www.theepochtimes.com/news/6-7-7/43653.html
Στις 19 Απριλίου 2006, το τηλεοπτικό κανάλι «Σκάι Νιουζ» μπήκε μυστικά με κάμερες σε κινέζικα 
νοσοκομεία όπου νοσοκόμες και γιατροί επιβεβαίωσαν ότι τα άμεσα διαθέσιμα όργανα 
λαμβάνονται από φυλακισμένους, και ότι η αφθονία δοτών του νοσοκομείου οφείλεται στις 
στενές επαφές του με τις κινεζικές δυνάμεις ασφαλείας.
Σε μία έκθεσή του το 2001, στην εφημερίδα Ουάσινγκτον Τάιμς, ένας γιατρός δηλώνει ότι εμπλεκόταν 
στην αφαίρεση κερατοειδών χιτώνων και στη συγκομιδή δέρματος σε περισσότερους από 100 
εκτελεσμένους φυλακισμένους, «περιλαμβάνοντας και έναν που δεν είχε πεθάνει ακόμα.».

Ο πρώην Καναδός υπουργός Ντέιβιντ Κίλγκουρ και ο δικηγό-
ρος για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ντέιβιντ Μάτας 
δημοσίευσαν μια 45-σέλιδη ερευνητική αναφορά σχετικά με 
καταγγελίες συγκομιδής οργάνων. Μετά την έρευνά τους 
επιβεβαίωσαν το θλιβερό συμπέρασμα ότι οι καταγγελίες αυτές 
είναι αληθινές. Μπορείτε να βρείτε την αναφορά στη διεύθυνση:

http://organharvestinvestigation.net
Ο κ. Έντουαρντ ΜακΜίλαν-Σκοτ, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου γράφει στην έκθεσή του: «Η κατάσταση των 
φυλακισμένων 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 συγκεκριμένα επιλέγονται φυλακισμένοι για 

Γκάο Ρόνγκρονγκ,
επί 7 ώρες έκαιγαν το 
πρόσωπό της μέχρι να 
ψηθεί. Αφότου δημο-

Τιενανμέν, 2003. Η αστυνομία χτυπά 
έναν ασκούμενο του Φάλουν Γκονγκ.

σίευσε αυτή την εικόνα στο διαδίκτυο 
το ΚΚΚ τη βασάνισε μέχρι θανάτου.
Πέθανε στις 16 Ιουνίου 2005.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   «Πηγές από το Κομμουνιστικό Κόμμα ανέφεραν ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Πολιτικού Γραφείου 
δεν ενέκρινε ομόφωνα τη δίωξη και ο Τζιανγκ από μόνος του αποφάσισε 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.

ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ
    Μας αφορά διότι άνθρωποι αθώοι και φιλήσυχοι διώκονται με τον πιο βάναυσο τρόπο μέχρι 
και σήμερα. Φυλακίζονται, βασανίζονται και θανατώνονται από ένα απάνθρωπο καθεστώς 
που κατά τη διάρκεια της εξουσίας του 80.000.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. .Μας αφορά διότι αυτό το καθεστώς δολοφονεί αυτούς τους ανθρώπους σήμερα, και 
κρατά δεκάδες εκατομμύρια άλλους ανθρώπους σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας 
για χρήματα και εξουσία. . Με αυτά τα χρήματα έρχεται να αγοράσει τα λιμάνια της 
χώρας μας. . Πολλά από τα προϊόντα που αγοράζουμε είναι φτιαγμένα κάτω από τέτοιες 
συνθήκες. . Με την οικονομική του δύναμη εκβιάζει και απειλεί, την ώρα που οι δυτικές 
κυβερνήσεις σωπαίνουν, πολλές δυτικές επιχειρήσεις επενδύουν σε αυτή τη βαναυσότητα, 
τα δυτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποσιωπούν τα πραγματικά γεγονότα και ο ξεπεσμός, 
ο εκφυλισμός και η εξαχρείωση των ηθικών μας αξιών βαθαίνει καθημερινά..Πώς γίνεται να μην μας αφορούν όλα αυτά; .Πώς γίνεται να θεωρούμε ότι γίνονται 
“κάπου αλλού“ ή “κάπου μακρυά“; 

Αθήνα: 6944.104.388    -----    Θεσ/νίκη: 6947.421.621 
www.gr.clearharmony.net,     www.faluninfo.net,     www.falundafa.gr

Μπορείτε να βοηθήσετε μιλώντας σε γνωστούς 
και σε φίλους σας για όλα αυτά.
Μπορείτε να υπογράψετε την έκκλησή μας για 
τερματισμό της δίωξης.
Μπορείτε, επίσης, να υπογράψετε για τον 
τερματισμό της δίωξης στο: www.falundafa.gr

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ

.


