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Προσωπικά στοιχεία: 

Γέννηση 8 Ιανουαρίου 1983 (33 ετών) Πιονγκγιάνγκ, Βόρεια Κορέα.  

Πολιτικό κόμμα: Εργατικό Κόμμα Κορέας  

Σύζυγος: Ρι Σόλ-τζου  

Παιδιά: Κιμ Τζού-ε  

Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο, Κιμ Ίλ-σονγκ όπου σπούδασε Φυσική, καθώς και στην 

Στρατιωτική Ακαδημία, Κιμ Ίλ-σονγκ.  

 

Είναι ανώτατος διοικητής του εθνικού στρατού της Βόρειας Κορέας, και του 

Κορεατικού Λαϊκού Στρατού, και έχει το βαθμό του αρχιστράτηγου.  

Ο Ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιόνγκ Ουν, είναι ο θεός επί της γης για τους 

υπηκόους του. Η έκφραση υπηκόους της Βόρειας Κορέας θα ήταν ανακριβής αφού ο 

Κιμ, όπως και ο εξίσου μεγαλομανής πατέρας του, είναι η χώρα.  

Ειδικά οι γυναίκες ξεσπάνε σε κλάματα όταν έχουν την εξαιρετική τύχη να τον 

συναντήσουν. Σε κάθε του βήμα, τα αφοσιωμένα μέλη του εργατικού κόμματος (το 

μοναδικό που υπάρχει στη χώρα) τρέχουν να τον αγγίξουν όπως ακριβώς κάνουμε με 

τους αγίους, ή έστω να τον δουν από κοντά. Η ερμηνεία που δίνουν οι σύντροφοί του 

είναι ότι πρόκειται για δάκρυα ενθουσιασμού και αγαλλίασης. Ο ηγέτης τους 

ενσαρκώνει το απόλυτο ανδρικό πρότυπο που όλες οι γυναίκες της χώρας θα ήθελαν 

για σύντροφο.  



 

Αν εξαιρέσει κανείς το «θαύμα» αφοσίωσης που προκαλεί η ανηλεής προπαγάνδα 

που αποθεώνει το πρόσωπο του Κιμ Γιόνγκ Ουν, η αλήθεια ωστόσο είναι πως οι 

άνθρωποι ζουν με τον τρόμο της δεινής τιμωρίας αν διαπιστωθεί η οποιαδήποτε 

πραγματική ή φανταστική παράβαση, η παραμικρή σκιά «ασέβειας» στο πρόσωπο 

του αρχηγού.  

Οι κακουχίες της μεγάλης τρομοκρατίας επί Στάλιν μοιάζουν παιχνιδάκι μπροστά 

στις ποινές του καθεστώτος Κιμ Γιόνγκ Ουν. Από το να σε πετάξουν στα άγρια και 

πεινασμένα σκυλιά, μέχρι εξορία και των τριών γενεών της οικογένειας σου 

(παππούδες, γονείς, παιδιά).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οικογένεια: 

 

Ο Κιμ Γιόνγκ Γιού.  

Ο Κιμ Γιόνγκ Γιού είναι ο νεότερος αδελφός του πρώτου ηγέτη της Βόρειας Κορέας 

Κιμ Ιλ Σουνγκ και ήταν ο πρώτος υποψήφιος για τη διαδοχή του, ωστόσο δεν τα 

κατάφερε.  

Ο ίδιος μαζί με τον αδελφό του βρίσκονταν στο στόχαστρο των Ιαπωνικών δυνάμεων 

και χρησιμοποιούσαν ψεύτικα ονόματα για να διαφύγουν μέχρι τη Χαβάη, πριν 

επιστρέψουν στη Βόρειο Κορέα. Όταν ο αδελφός του κατάφερε να αναρριχηθεί στην 

εξουσία ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα τον διαδεχτεί, πράγμα που δεν συνέβη ποτέ, ενώ 

τα παιδιά του είχαν εκπαιδευτεί για να αναλάβουν σημαντικές θέσεις στο καθεστώς.  

 

Ο Τσανγκ Σονγκ Θαεκ.  



Ο Τσανγκ Σονγκ Θαεκ είναι ο θείος του Κιμ Γιόνγκ Ουν, όπου ο ίδιος ο Κιμ Γιόννγ 

Ουν διέταξε να τον εκτελέσουν. Αποτέλεσε έναν από τους πιο ένθερμους 

υποστηρικτές του τωρινού ηγέτη της χώρας και ήταν ο άνθρωπος που τον βοήθησε 

στα πρώτα βήματα της ηγεσίας του, μετά τον θάνατο του πατέρα του. Μόνο που ο 

Κιμ φρόντισε να του το ξεπληρώσει με θάνατο.  

Παντρεύτηκε την Κιμ Κιονγκ Χούι το 1970 και έγινε μέλος του κομμουνιστικού 

κόμματος και ήταν υπεύθυνος για τις οικονομικές υποθέσεις. Το 2013 συνελήφθη με 

την κατηγορία ότι συνωμοτούσε για την ανατροπή του Κιμ Γιόνγκ Ουν και το 

σχηματισμό ενός αντίπαλου κόμματος από το κομμουνιστικό. Μάλιστα, ο Thaek 

αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι ετοίμαζε πραξικόπημα για την πτώση του Κιμ, με 

αποτέλεσμα να εκτελεστεί με συνοπτικές διαδικασίες.  

 

Η Κιμ Κιονγκ Χούι.  

Είναι η μόνη κόρη του Κιμ Γιόνγκ Σουνγκ, ήταν μια από τις γυναίκες που είχαν 

ενεργό ρόλο στην πολιτική σκηνή της χώρας, μαζί με τον σύζυγό της Chang Song 

Thaek. Την δεκαετία του 1980, ήταν διευθύντρια σε ένα τμήμα που ασχολούνταν με 

τα πάντα, από τον καπνό, τα ναρκωτικά την εμπορία όπλων μέχρι και πράξεις 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Ενώ αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ 

του αδελφού της και του υπόλοιπου καθεστώς. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα 

ΜΜΕ μετά το θάνατο του αδελφού της στο πλευρό του ανιψιού της Κιμ Γιόνγκ Ουν, 

και φημολογούνταν ότι ασκούσε τεράστια επιρροή πάνω του. Όλα αυτά μέχρι την 

εκτέλεση του συζύγου της από τον αυστηρό ηγέτη, γεγονός που την ανάγκασε να 

αποσυρθεί από τα κοινά.  



 

Η Κιμ Γιόνγκ Σουκ.  

Η Κιμ Γιόνγκ Σουκ ήταν η γιαγιά του Κιμ Γιόνγκ Ουν, όταν ήταν νέα πέρασε 18 

μήνες σε Γιαπωνέζικη φυλακή και λίγο καιρό αργότερα γνώρισε τον εμβληματικό 

ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Ιλ Σούνγκ, τον οποίο παντρεύτηκε και του χάρισε 

τρία παιδιά, τους Κιμ Γιόγκ Ιλ, Κιμ Κγιόνγκ Χούι και Κιμ Μαν Ιλ. Η ίδια πέθανε 

κατά τη διάρκεια της τέταρτης γέννας της, 3 χρόνια αφ' ότου ο σύζυγός της είχε 

αναλάβει την ηγεσία της χώρας.  

Υπήρξε η πρώτη «μητέρα του Έθνους» και μέχρι και σήμερα εξυμνείται με κάθε 

ευκαιρία από το καθεστώς. 

  



 

Ο Κιμ Ιλ Πιγόνγκ.  

Ο Κιμ Ιλ Πιγόνγκ είναι ο ετεροθαλής αδελφός του εκλιπόντος ηγέτη της Βόρειας 

Κορέας, μετά το θάνατό του ήταν ένα από του υποψήφιους για την ανάληψη της 

εξουσίας, αλλά επικράτησε ο ανιψιός του Κιμ. Ο ίδιος είχε υιοθετήσει έναν 

πολυτελέστατο τρόπο ζωής που δεν ταίριαζε στο κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας 

και για αυτό αποτελούσε το ένοχο μυστικό της οικογένειας, το οποίο φρόντισε να 

κρύψει όσο καλύτερα μπορούσε. Αφού απολύθηκε από τα καθήκοντά του στην 

κυβέρνηση, έχοντας μείνει χωρίς κανέναν πολιτικό σύμμαχο, υπό το άγρυπνο βλέμμα 

του αδελφού του ζήτησε να τον στείλουν στο εξωτερικό, όπου συνέχισε τη ζωή του. 

Έτσι, το 1998 ήταν ο πρέσβης της Βόρειας Κορέας στη Πολωνία, ενώ σήμερα έχει 

αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και έχει μια απλή ζωή.  

 

 



 

Η Κιμ Γιο Γιόνγκ.  

Η Κιμ Γιο Γιόνγκ είναι η μικρότερη κόρη του Κιμ Γιόνγκ Ιλ και αδελφή του νυν 

ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Μεγάλωσε στην Πιονγκγιάνγκ και στην Ελβετία και 

μέχρι το 2008 δεν είχε κάνει καμία δημόσια εμφάνιση, ωστόσο από τότε άρχισε να 

απασχολεί τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Επειδή όμως, το βορειοκορεατικό καθεστώς 

έχει στο κέντρο του έναν και μοναδικό ηγέτη τον Κιμ, δεν θα μπορούσε να 

ασχολείται με την αδελφή του. Το 2015 φημολογείται ότι παντρεύτηκε τον γιο του 

γραμματέα του κόμματος.  

 

Η Ko Γιονγκ Χούι.  

Η Ko Γιονγκ Χούι ήταν η επίσημη σύζυγος του Κιμ Γιόνγκ Ιλ και η μητέρα των 

τριών παιδιών του. Η ίδια ήταν κόρη του πρωταθλητή του τζούντο της Βόρειας 

Κορέας και πολύ σύντομα γνώρισε και παντρεύτηκε τον ηγέτη της χώρας. Επειδή, η 

καταγωγή της ήταν από την Ιαπωνία, το καθεστώς φρόντισε να καλύψει όλο το 

παρελθόν της με εξαίρεση τις νίκες του πρωταθλητή πατέρα της στο τζούντο, 



μάλιστα, φρόντισαν να την αποκαλούν με το ψευδώνυμο Lee Un Sil. Η «μητέρα του 

έθνους» έπασχε από καρκίνο και άφησε την τελευταία της πνοή στο Παρίσι.  

 

Ο Κιμ Χαλ Σολ.  

Ο Κιμ Χαλ Σολ είναι ο γιος του Κιμ Γιονγκ Ναμ, σπούδαζε για χρόνια στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη και η πρώτη φορά που τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν μαζί του ήταν το 2011, 

όταν ανακάλυψαν την προσωπική του σελίδα στο Facebook. Στο προφίλ του 

ανακάλυψαν εκκεντρικές του φωτογραφίες με ξανθά μαλλιά, πολλά σκουλαρίκια και 

ρούχα που αν βρισκόταν στην Βόρειο Κορέα θα κινδύνευε με εκτέλεση. Τα 

κατορθώματα του νεαρού δεν σταμάτησαν εκεί καθώς το 2012 έδωσε μια συνέντευξη 

σε ένα φιλανδικό κανάλι και κατά τη διάρκεια της οποίας δήλωσε ανοιχτά ότι 

επιθυμεί την επανένωση της Βόρειας και της Νότιας Κορέας. Την ίδια στιγμή τόνισε 

πως θεωρεί τον θείο του έναν από τους επικίνδυνους δικτάτορες του κόσμου. 

 

  



 

Ο Κιμ Γιονγκ Ναμ.  

Ο Κιμ Γιονγκ Ναμ ήταν ο πρωτότοκος υιός του Κιμ Γιόνγκ Ιλ, ωστόσο επειδή 

προερχόταν από μια εξώγαμη σχέση που είχε ο πρώην βορειοκορεάτης ηγέτης, δεν 

είχε δικαίωμα στην διαδοχή του. Ο πατέρας του Κιμ Γιόνγκ Ιλ και η μητέρα του, Κιμ 

Γιονγκ Ναμ, ήταν παιδικοί φίλοι και αυτό που εμπόδιζε τον γάμο τους ήταν η 

καταγωγή της, καθώς ήταν κόρη πλουσίου επιχειρηματία, που ήταν αντίθετος με τις 

ιδεολογίες του καθεστώτος. Το σκάνδαλο ήταν τεράστιο και το τελικό χτύπημα ήρθε 

από την απρόσμενη εγκυμοσύνη.  

Ο γιος του Κιμ Γιονγκ Ιλ μεγάλωσε μέσα στα πλούτη, σπούδασε στα καλύτερα 

σχολεία της Ελβετίας, ωστόσο εμφάνιζε πολλά προβλήματα συμπεριφοράς. Ο ίδιος 

ήταν επιθετικός και σε ηλικία, μόλις 10 ετών είχε πυροβολήσει το ταβάνι του 

δωματίου του ξενοδοχείου στο οποίο έμενε. Το κερασάκι στην τούρτα το έβαλε λίγα 

χρόνια αργότερα όταν επιχείρησε να ταξιδέψει προς την Ιαπωνία με πλαστά έγγραφα 

και συνελήφθη από τις αρχές. Η ντροπή και τα σκάνδαλα ανάγκασαν το ίδιο του τον 

πατέρα να τον εξορίσει από την χώρα. Δολοφονήθηκε σε ηλικία 46 στις 14 

Φεβρουαρίου 2017 στη Μαλαισία και συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Κουάλα 

Λουμπούρ. Η Μαλαισία είναι μια από τις λίγες χώρες που διατηρούν στενές σχέσεις 

με τη Βόρεια Κορέα. Μαλαίσιοι και Βορειοκορεάτες πολίτες μπορούν να 

επισκέπτονται τις δύο χώρες χωρίς να διαθέτουν βίζα.  



 

Ο Κιμ Γιόνγκ Τσουλ.  

Ο Κιμ Γιόνγκ Τσουλ είναι ο μεγαλύτερος αδελφός του Κιμ Γιόνγκ Ουν, την ύπαρξη 

του οποίου αγνοούσαμε. Παρόλο που, κανονικά θα αναλάμβανε εκείνος την εξουσία 

μετά τον θάνατο του πατέρα τους, ο τελευταίος επέλεξε τον Κιμ Γίονγκ Ουν γιατί 

θεώρησε πως ο μεγαλύτερος υιός του ήταν πολύ μαλθακός.  

Μάλιστα, ο σεφ της οικογένειας είχε δηλώσει για αυτόν ότι έχει την καρδιά ενός 

μικρού κοριτσιού. Αυτούς τους ισχυρισμούς έρχεται να επιβεβαιώσει ένα ποίημα του 

ίδιου που περιγράφει έναν κόσμο, χωρίς πόλεμο, όπλα, αρρώστιες, φτώχεια, πείνα και 

κακουχίες, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να τον παραγκωνίζει σε κάθε ευκαιρία. Ο 

ίδιος είναι θαυμαστής του τραγουδιστή Eric Clapton και τον ακολουθεί σε κάθε του 

βήμα, παρακολουθεί από κοντά κάθε του συναυλία, με τα μέσα να τον ακολουθούν 

κατά πόδας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Χώρα: 

Η Φτώχεια, πείνα και εξαθλίωση στη Βόρεια Κορέα. 

Ο Γάλλος φωτογράφος Ερίκ Λαφόρζ κατάφερε και πέρασε τις φωτογραφίες στον 

«έξω κόσμο» από παιδιά που δουλεύουν εξουθενωτικά στα χωράφια μέχρι μια ομάδα 

στρατιωτών η οποία σπρώχνει ένα χαλασμένο λεωφορείο, αυτές είναι κάποιες 

φωτογραφίες που ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, δεν θα ήθελε ποτέ 

να δει, πόσο μάλλον να διαρρεύσουν στους υπόλοιπους κατοίκους της χώρας. Αυτό 

άλλωστε θα ήταν ένα πλήγμα στο γόητρό του.  

Οι εικόνες αυτές τραβήχτηκαν από τον Γάλλο φωτογράφο Ερίκ Λαφόρζ κατά την 

τελευταία επίσκεψή που πραγματοποίησε στο «κράτος των απατεώνων», όπως ο ίδιος 

αποκαλεί. Αυτά που αποτυπώνονται στις φωτογραφίες αποκαλύπτουν τις στερήσεις 

και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης που αναγκάζονται να υποστούν όσοι ζουν στη 

Βόρεια Κορέα. Ο Λαφόρζ είχε συλληφθεί από τις Αρχές της χώρας της Άπω 

Ανατολής και του απαγορεύτηκε εφόρου ζωής να ξανά-μεταβεί εκεί, ενώ του 

ζητήθηκε να διαγράψει όλες τις φωτογραφίες που είχε στη φωτογραφική του μηχανή. 

Εκείνος υπάκουσε και τις διέγραψε όλες. Ή σχεδόν όλες καθώς είχε αποθηκεύσει 

αρκετές στην κάρτα μνήμης του κινητού του.  

 

Κανείς δε θα έλεγε πως όλα είναι συναρπαστικά και παραδεισένια στη Βόρεια 

Κορέα, αφού οι φωτογραφίες δείχνουν την φτώχεια που η ηγεσία της Βόρειας 

Κορέας έχει επιβάλλει στους πολίτες της και που είναι τόσο πρόθυμη να κρύψει.  

Άλλοι προσπαθούν να βρουν προσωρινό καταφύγιο σε σωλήνες, μερικοί σε 

ερειπωμένα κτίρια διαθέτοντας ελάχιστα ρούχα. Άλλες φωτογραφίες δείχνουν το 

χαμόγελο και το γέλιο των κατοίκων κάτω από τα πορτρέτα του Κιμ Γιονγκ Ουν και 

του πατέρα του Κιμ Γιονγκ Ιλ. Για όποιον δεν προσκυνήσει άλλωστε μπροστά από τα 

αγάλματα τους, θα υποστεί την τιμωρία για ασέβεια. Φαντάζεστε ποια θα είναι αυτή. 



«Κάθε επισκέπτης έχει προειδοποιηθεί να μην τραβήξει φωτογραφίες χωρίς τη 

συγκατάθεση των οδηγών, μόλις φτάνουν στην Πιονγκγιάνγκ», εξηγεί ο Λαφόργκ. 

«Αλλά στην πραγματικότητα, είναι αδύνατο για αυτούς να παρακολουθούν τα πάντα, 

ειδικά όταν ταξιδεύουν με ομάδες τουριστών. Επιμένουν ότι δεν μπορούμε να 

τραβάμε φωτογραφίες από οτιδήποτε έχει να κάνει με στρατιώτες η με φτώχεια, 

ακόμα και όταν τους εξηγείς ότι φτώχεια υπάρχει σε όλο τον κόσμο, ακόμα και στη 

Γαλλία.  

Στην Πιονγκγιάνγκ, έχει το δικαίωμα να ζει μόνο η ελίτ της χώρας, δεν μπορούμε να 

διακρίνουμε το όριο της φτώχειας, αλλά μόλις βγούμε στην ύπαιθρο, βρισκόμαστε 

αντιμέτωποι με μια τελείως διαφορετική ιστορία», συμπληρώνει ο Γάλλος 

φωτογράφος.  

Αλλά ακόμη και στην Πιονγκγιάνγκ, τα σημάδια της φτώχειας είναι πολύ εμφανή. 

Εικόνες που αποκαλύπτουν την έκταση των ελλείψεων ενέργειας, για την οποία το 

καθεστώς κατηγορεί τους «αμερικάνους ιμπεριαλιστές». Ακόμα και για τις 

μισογκρεμισμένες πολυκατοικίες. 

 

Ευρισκόμενη σε εμπορικό αποκλεισμό, εδώ και κάμποσα χρόνια, ύστερα από 

απόφαση των Ηνωμένων Εθνών, αδυνατεί όχι μόνο να δώσει φως και ενέργεια στους 

κατοίκους της, αλλά, το κυριότερο, τροφή. Τα παιδιά της Βόρειας Κορέας 

υποσιτίζονται και μάλιστα λένε ότι η διαφορά στη σωματική διάπλαση είναι 

εμφανέστατη όταν συγκρίνονται με συνομήλικα της Νότιας.  



 

Για το λόγο αυτό, στη χώρα δρουν διάφορες επισιτιστικές ΜΚΟ, οι οποίες μέχρι 

τώρα βασιζόμενες σε δωρεές πονόψυχων χωρών μπορούσαν να εξασφαλίζουν τροφή 

για περίπου 6,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Σήμερα όμως, εξ αιτίας των πυρηνικών 

αξιώσεων της χώρας, η βοήθεια αυτή έχει στερέψει κατά πολύ, ώστε οι προμήθειες 

από το εξωτερικό να φτάνουν μόνο για 2 εκατομμύρια μερίδες και όχι για παραπάνω. 

Χωρίς το πρόβλημα τροφής να είναι τόσο οξύ, όπως τη δεκαετία του 1990, όπου 

εκατοντάδες χιλιάδες πέθαιναν αβοήθητοι από την πείνα, εν τούτοις είναι υπαρκτό.  

Ακλουθούν φωτογραφίες.  
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