
Το Φάλουν Ντάφα (ή Φάλουν Γκονγκ) είναι μία αρχαία κινέζικη εξάσκηση 
διαλογισμού (κάτι σαν Τάι-Τσι ή Γιόγκα) που δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1992 
στην Κίνα. Η βάση της εξάσκησης είναι οι αρχές Αλήθεια, Καλοσύνη, Ανεκτικότητα. 
Λόγω των εκπληκτικών αποτελεσμάτων του στην υγεία αλλά και στο ηθικό επίπεδο των 
ανθρώπων μέχρι το 1999 περί τα 100.000.000 άνθρωποι ασκούσαν Φάλουν Γκονγκ, 
τεράστιος αριθμός ακόμα και για την Κίνα. Το 1992 και 1993 είχε βραβευτεί ως η πιο 
επιφανής εξάσκηση τέτοιου είδους. Η πλατιά και ραγδαία διάδοσή του που αυξανόταν με 
τον χρόνο πιθανότατα ενόχλησε τον τότε ηγέτη του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος 
(ΚΚΚ) Τζιάγκ Ζεμίν ο οποίος στις 20 Ιουλίου 1999 με προσωπική του απόφαση το έθεσε 
εκτός νόμου και ξεκίνησε μία πρωτοφανή σε εύρος και αγριότητα δίωξη. Από την πρώτη 
στιγμή παράλληλα με την δίωξη ξεκίνησε και μία τεραστίων διαστάσεων εκστρατεία 
συκοφάντησης και «δαιμονοποίησης» του Φάλουν Γκονγκ. Πώς αλλιώς να δικαιολογηθεί 
μία δίωξη δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων και μιας γαλήνιας εξάσκησης που λίγα 
χρόνια πριν αναγνωριζόταν ως κάτι εξαιρετικά ωφέλιμο; Τι άλλαξε στα μεταξύ χρόνια, 
εκτός από την ταχεία διάδοσή της σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας;

Σε μία χώρα όπου η πληροφόρηση ελέγχεται, παράγεται και παρέχεται μόνο από 
το ΚΚΚ, οι ασκούμενοι του Φάλουν Γκονγκ δεν είχαν κανένα μέσο στα χέρια τους και 
κανέναν τρόπο να ακουστεί η φωνή τους. Το ΚΚΚ επίσης έχει συσσωρεύσει τεράστια 
πείρα σχετικά με τον χειρισμό παρόμοιων υποθέσεων και έχει επί δεκαετίες «εκπαιδεύσει» 
μέσα από τον τρόμο τον κινεζικό λαό στην αποδοχή κάθε απόφασης όσο παράλογη 
κι αν είναι. Δεν υπάρχει χώρος ούτε για σκέψη για αντίθετη άποψη. Έτσι εξαρχής τα 
μέσα πλημμύρισαν με την συκοφαντική προπαγάνδα κατά του Φάλουν Γκονγκ το οποίο 
πλέον παρουσιαζόταν ως κακή λατρεία (evil cult), ότι παρασέρνει τους ανθρώπους στην 
αυτοκτονία, ότι απαγορεύει στους ανθρώπους να παίρνουν φάρμακα εάν είναι άρρωστοι, 
και διάφορα άλλα ψέματα. Όπως ήταν φυσικό όλα αυτά διοχετεύθηκαν και στο εξωτερικό 
(αφού δεν υπήρχε άλλη πηγή πληροφόρησης) με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μία 
εντελώς ψεύτικη εικόνα για το Φάλουν Γκονγκ σε όλο τον κόσμο.

Έκτοτε και με τις προσπάθειες των ασκουμένων να αποδείξουν τα ψεύδη, να 
αναστρέψουν την εικόνα και να αποκαταστήσουν την αλήθεια, σιγά-σιγά η αλήθεια 
άρχισε να γίνεται αντιληπτή. Να αναγνωρίζεται η καλοσύνη αυτών των ανθρώπων 
και η ανιδιοτέλειά τους. Από την άλλη άρχισαν να βγαίνουν στο φως όλα τα δεινά που 
υφίσταντο και υφίστανται ακόμα στην Κίνα, εκατομμύρια ασκούμενοι. Ήρθαν στο φως, 
βίντεο με ασκούμενους που έχουν υποστεί βασανιστήρια, μαρτυρίες που ξεκινούν από την 
εξοντωτική καταναγκαστική εργασία στα χιλιάδες τέτοια στρατόπεδα της Κίνας μέχρι τα 
απίστευτης φρίκης βασανιστήρια, τις πλύσεις εγκεφάλου και πολλά άλλα.
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Το 2006 διασταυρώθηκε και αποκαλύφθηκε η μαρτυρία για συστηματική αφαίρεση 
και συγκομιδή οργάνων από κρατούμενους συνείδησης, ιδιαίτερα από ασκούμενους του 
Φάλουν Γκονγκ, μαζικά σε νοσοκομεία της Κίνας, κυρίως στρατιωτικά. Δύο επιφανείς 
δικηγόροι ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι κκ. Μάτας και Κίλγκουρ, που δεν έχουν καμία 
σχέση με το Φάλουν Γκονγκ, ξεκίνησαν μία έρευνα η οποία δυστυχώς αποδεικνύει από 
πολλές πλευρές ότι πραγματικά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και σε απροσδιόριστα 
μεγάλη έκταση. Ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Εντουαρντ Μακ Μιλαν Σκοτ (η έκθεσή του περιλαμβάνεται συνημμένη) έχει κάνει και 
αυτός την προσωπική του έρευνα καταλήγοντας στο ίδιο συμπέρασμα. Φυσικά δεν 
είναι μόνον αυτοί. Αν και η φραγή της ελεύθερης διακίνησης πληροφοριών (great fire-
wall) και ο ασφυκτικός έλεγχός τους από το κινεζικό καθεστώς εμποδίζει τον υπόλοιπο 
κόσμο να γνωρίζει πώς ακριβώς είναι τα πράγματα, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι, 
επιστήμονες, ερευνητές και ειδικοί αναγνωρίζουν την αλήθεια, πιέζοντας την διεθνή 
κοινότητα να στρέψει με ειλικρίνεια το βλέμμα της και να κατανοήσει την κρισιμότητα του 
ζητήματος.
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