
       Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας. 

조선민주주의인민공화국 

Τζόσον  Μίντζουτζουι  Ίνμιν 

Γκόγχουαγκουκ 

Βόρεια Κορέα. πηγή/(Βικιπαιδεια) 

 

Πρωτεύουσα 

και μεγαλύτερη 

πόλη 

Πιονγκγιάνγκ 

Επίσημες γλώσσες Κορεατικά 

Πολίτευμα Τζούτσε 

Σοσιαλιστικό κράτος 

 
Ανώτατος Ηγέτης 

Πρόεδρος του 

Προεδρείου της 

Συνέλευσης 

Πρωθυπουργός 

Κιμ Τζόνγκ-ουν 

Κιμ Γιόνγκ-ναμ 

 

 

Πακ Μπόνγκ-τζου 

Νομοθετικό σώμα Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση  

Ανεξαρτησία 

Από την Ιαπωνία 

Ίδρυση 

Ισχύον Σύνταγμα 

 

15 Αυγούστου 1945 

9 Σεπτεμβρίου 1948 

1948, αναθεωρήθηκε 27 Δεκεμβρίου 

1972, Απρίλιο του 1992, Σεπτέμβριο 

του 1998 και 28 Σεπτεμβρίου 2009 

Έκταση 

 • Σύνολο 

 

120.540 km2 (99η) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B5
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%97%CE%B3%CE%AD%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B7%CE%B3%CF%8E%CE%BD_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B9%CE%BC_%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CE%B3%CE%BA-%CE%BF%CF%85%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B9%CE%BC_%CE%93%CE%B9%CF%8C%CE%BD%CE%B3%CE%BA-%CE%BD%CE%B1%CE%BC&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BA_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%B3%CE%BA-%CF%84%CE%B6%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7


 • % Νερό 

 • Σύνορα 

Ακτογραμμή 

4,87 

1.673 km 

2.495 km 

Πληθυσμός 

 • Εκτίμηση 2015 

 • Πυκνότητα 

 

25.155.000 (49η) 

208,7 κατ./km2 (63η) 

Α.Ε.Π. (PPP) 

 • Ολικό (2008) 

 • Κατά κεφαλή 

 

40 δισ. $  

1.700 $  

Α.Ε.Π. (Ονομαστικό) 

 • Ολικό (2008) 

 • Κατά κεφαλή 

 

26,2 δισ. $  

 

ΔΑΑ (1995) 0,766  (75η) – μεσαία 

Νόμισμα Ουόν Βόρειας Κορέας(KPW) 

Ζώνη ώρας Ώρα Πιονγκγιάνγκ (UTC+8:30) 

Internet TLD .kp  

Κωδικός κλήσης  +850 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%87%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CF%80%CF%85%CE%BA%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%B3%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CE%B5_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82_%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B4%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%B3%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC_%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%85%CF%8C%CE%BD_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/ISO_4217
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%8E%CE%BD%CE%B7_%CF%8E%CF%81%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8F%CF%81%CE%B1_%CE%A0%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%BA%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B3%CE%BA&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/UTC
https://el.wikipedia.org/wiki/Top-level_domain
https://el.wikipedia.org/wiki/.kp
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CF%87%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD


Κορεατικός Λαϊκός Στρατός.     

 

Ίδρυσ

η 

1932 (ισχυρισμός) 

1948 (σύσταση)  

 

Κλάδο

ι της 

υπηρε

σίας 

Στρατός 

 Ναυτικό 

 Αεροπορία 

 Στρατηγικές Δυνάμεις Πυραύλων 

 Ειδική Επιχειρησιακή Δύναμη 

Αρχηγ

είο 

Πιονγκγιάνγκ, Βόρεια Κορέα 

Ηγεσία 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82_%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%AC%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B7_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1


Ανώτα

τος 

Διοικη

τής  

Αστγος Κιμ Τζόνγκ-ουν 

Υπουρ

γός 

Ενόπλ

ων 

Δυνάμ

εων 

Στγος Πακ Γιόνγκ-σικ 

Αρχηγ

ός του 

Γενικο

ύ 

Επιτελ

είου 

Στγος Ρι Γιόνγκ-γκιλ 

Δύναμη  

Προσ

ωπικό 

9.495.000 ενεργό, εφεδρικό και παραστρατιωτικό 

προσωπικό. 

 

Διεθνείς σχέσεις. 

Η Βόρεια Κορέα δεν έχει διπλωματικές 

σχέσεις με τις ΗΠΑ. Επίσης, δεν είναι 

μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι 

κάτοικοι ξυπνούν κάθε πρωί μέσω μίας 

σειρήνας που χτυπάει σε όλες τις 

πόλεις. Δεν υπάρχει κάποια οργανωμένη 

αντιστασιακή ομάδα, εντός ούτε και εκτός 

της χώρας και τα περισσότερα στοιχεία 

για τη χώρα είναι από λίγους ανθρώπους 

που κατάφεραν να διαφύγουν από τη 

χώρα και από ελάχιστους 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B9%CE%BC_%CE%A4%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CE%B3%CE%BA-%CE%BF%CF%85%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD_(%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD_(%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD_(%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD_(%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD_(%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BD_%CE%94%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD_(%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1


δημοσιογράφους που καταφέρνουν να 

ταξιδέψουν εκεί. Μια από τις βασικότερες 

επιδιώξεις της Βόρειας Κορέας είναι η 

επανένωση με το νότο, διατηρώντας το 

πολιτικό σύστημά της, κάτι που δεν έχει 

επιτευχθεί μέχρι στιγμής. Η μοναδική 

σχετική συζήτηση που έγινε ανάμεσα σε 

βορρά και νότο είναι για δημιουργία κοινής 

Ολυμπιακής Ομάδας το 2008, η οποία 

όμως ναυάγησε. Σημείο τριβής της 

Βόρειας Κορέας με τη διεθνή κοινότητα 

είναι η εξέλιξη του προγράμματος 

κατασκευής πυρηνικών όπλων. Τα 

τελευταία χρόνια η χώρα συνεργάζεται με 

επιθεωρητές της Διεθνούς Οργάνωσης 

Ατομικής Ενέργειας και τον Ιούνιο του 

2008 παρέδωσε στοιχεία σχετικά με το 

πρόγραμμα. Στις 25 

Μαΐου 2009προχώρησε σε υπόγεια 

πυρηνική δοκιμή, προκαλώντας την 

αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και την 

ομόφωνη καταδίκη από το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

Οικονομία. 
Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για την 

οικονομία της χώρας. Το 1997 υπήρξε 

λιμός, κάτι που ανάγκασε τη χώρα να 

ζητήσει για πρώτη φορά διεθνή βοήθεια, 

καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

βρέθηκε σε κατάσταση υποσιτισμού. Η 

Βόρεια Κορέα είναι ένα από τα πιο 

απομονωμένα κράτη του κόσμου, καθώς 

στους πολίτες της απαγορεύεται να 

ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ενώ για να 

ταξιδέψει κάποιος εκεί θα πρέπει να 

περιμένει αρκετό καιρό (ειδικά αν είναι 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%91%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/2009
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%97%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9F%CE%97%CE%95


δημοσιογράφος) για να του δοθεί άδεια 

εισόδου. Επί παραδείγματι, ένας Έλληνας 

δημοσιογράφος του καναλιού MEGA, ο 

Σωτήρης Δανέζης, περίμενε δύο χρόνια 

για να πάρει άδεια εισόδου, με σκοπό να 

πάει να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ. Επίσης η 

Φραγκίσκα Μεγαλούδη είναι η μόνη 

Ελληνίδα που ζει στην Βόρεια Κορέα.  

Μεταφορές.  

 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι 

αποκλειστικά τοπικό και μοναδικός 

φορέας λειτουργίας του είναι η Choson 

Cul Minzuzui Inmingonghoagug. 

Περιλαμβάνει 5.200 χλμ. Οι θαλάσσιες 

συγκοινωνίες (ποτάμιες μεταφορές) 

εξυπηρετούνται από πλοιάρια και στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 ο εμπορικός 

στόλος περιελάμβανε περί τα 70 πλοία. 

Για τις αεροπορικές μεταφορές υπάρχει 

το Διεθνές Αεροδρόμιο του Σουνάν, το 

οποίο βρίσκεται 24 χλμ. από την 

πρωτεύουσα και έχει δύο. διαδρόμους. 

Εκτελούνται πτήσεις των εταιρειών Air 

China και Air Koryo από Πεκίνο για 

Πιονγκγιάνγκ και το αντίστροφο. Μικρές 

πτήσεις ακόμη εκτελούνται προς 

Χαμπαρόβσκ, Μόσχα και Βλαδιβοστόκ. 

Πολύ σπάνια μπορεί κανείς να δει Ι.Χ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/Mega_Channel
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_China&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Air_China&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Air_Koryo


αυτοκίνητα, καθώς το 70% των κατοίκων 

χρησιμοποιούν ποδήλατα για τις 

μετακινήσεις τους.  Η οδήγηση γίνεται στα 

δεξιά. Πηγή/Βικιπαιδεια.  

Εκλογές.  

 

Οι Βορειοκορεάτες ψηφοφόροι δεν 

λαμβάνουν ψηφοδέλτια με διαφορετικούς 

υποψηφίους, αλλά ψηφοδέλτια που 

αναγράφουν ένα όνομα, για το οποίο 

καλούνται να εκφράσουν την άποψή τους 

με ένα «ναι» ή ένα «όχι». 

 

Το ενδιαφέρον των παρατηρητών δεν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%BF


εστιάζεται στα ποσοστά, όπου το 

αποτέλεσμα 100% είναι 

προδιαγεγραμμένο, αλλά στα ονόματα 

των υποψηφίων (ή των νικητών, το ίδιο 

είναι). Από τη διαδικασία προκύπτουν τα 

μέλη του βορειοκορεατικού 

«Κοινοβουλίου», τα οποία φέτος 

αναμενόταν να είναι κατά μέσο όρο 

νεότερα σε ηλικία, καθώς η αλλαγή 

ηγεσίας έχει οδηγήσει σε ηλικιακή 

ανανέωση των «βουλευτών». 

 

Η βορειοκορεατική Βουλή συνέρχεται μία 

ή δύο φορές τον χρόνο, για μία ημέρα 

κάθε φορά, και προσυπογράφει 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί από το 

κυβερνών Εργατικό Κόμμα. 

 

Η τελευταία συνεδρίαση της Βουλής, τον 

Απρίλιο του 2013, υιοθέτησε ψήφισμα 

που επισημοποιεί την είσοδο της Βόρειας 

Κορέας στη χορεία των πυρηνικών 

δυνάμεων. Η διεθνής κοινότητα έχει λάβει 

γνώση των βορειοκορεατικών πυρηνικών 

δοκιμών, αλλά δεν αναγνωρίζει την 

Πιονγιάνγκ ως πυρηνική δύναμη. 

 

Η κρατική εφημερίδα «Ροντόγκ Σινμούν» 

έγραψε ότι οι εκλογές θα προωθήσουν τη 

Βόρεια Κορέα ως «αξιοπρεπή, εύπορη, 

ισχυρή σοσιαλιστική ατμομηχανή». Ομως 

για το καθεστώς η διαδικασία είναι στην 

πραγματικότητα μια ευκαιρία να μετρήσει 

πόσοι από τους πολίτες έχουν διαφύγει 

στην Κίνα ή στη Νότια Κορέα. 

Εκλογικοί αντιπρόσωποι επισκέπτονται 

όλα τα σπίτια της χώρας, προκειμένου να 



βεβαιωθούν ότι όλοι οι καταγεγραμμένοι 

στους εκλογικούς καταλόγους είναι 

παρόντες. «Οποιαδήποτε άλλη στιγμή του 

χρόνου, οι συγγενείς των αγνοουμένων 

μπορούν να πουν ψέματα ή να 

δωροδοκήσουν τους αξιωματούχους 

ισχυριζόμενοι ότι ο αγνοούμενος πουλάει 

προϊόντα στην αγορά άλλης περιφέρειας», 

ανέφερε ιστοσελίδα Βορειοκορεατών 

εξόριστων. «Αλλά την περίοδο των 

εκλογών αποκαλύπτεται η διαφυγή 

Βορειοκορεατών στην Κίνα ή στη Νότια 

Κορέα». Πηγή/Καθημερινή.  

 5. ΜΥΘΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

Β. ΚΟΡΕΑ. 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΑ, 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΥΣΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΑΣΕΙΣ. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΟΥΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΚΙΜ ΟΥΝ ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ 

ΠΑΝΩ ΣΕ ΛΟΓΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ 

ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΑ ΕΞΗΓΗΣΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΔΙΔΟΝΤΑΣ ΈΜΦΑΣΗ ΣΕ 5 

ΜΥΘΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝΕ ΟΤΙ 

ΕΙΝΑΙ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. 

 

1) ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΙΟΝΓΚ ΓΙΑΝΓΚ ΔΕΝ 

ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΠΙΕΣΕΩΝ. ΟΣΟΙ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΑΝΑ ΤΗΝ 

ΥΦΗΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΑΝ ΝΥΧΤΩΜΕΝΟΙ….ΔΕΝ 



ΠΕΦΤΕΙ ΕΥΚΟΛΑ… 

. 

2) ΟΤΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ 

ΤΟΥΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΟ 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΝ ΠΤΩΣΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΤΕΤΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ 

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ. 

3) ΟΤΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΜ ΟΥΝ ΤΟ 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟ-ΚΟΡΕΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 

ΚΟΡΕΑΤΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

ΑΠΟΠΥΡΗΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΖΩΝΗ. ΑΠΙΘΑΝΟ 

ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ. 

4) ΟΤΙ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΧΟΥΝΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗ 

ΣΤΟΝ ΚΙΜ ΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ, ΚΑΙ 

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΝ ΩΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ 

ΣΤΑΣΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ. ΟΙ ΚΙΝΕΖΙΚΟΙ 

ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ, ΑΛΛΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΡΡΟΗΣ. 

5) ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ (6) 

(ΗΠΑ-ΚΙΝΑ-Β.ΚΒΟΡΕΑ-Ν.ΚΟΡΕΑ-

ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ) ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 

ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝ ΜΙΑ ΑΛΛΗ 

ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ. ΟΙ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

ΠΕΡΙΠΟΥ 12 ΧΡΟΝΙΑ. ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ 

ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑΞΕΙ. Πηγή/ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΡ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.Ε.ΔΡΟΥΓΟΣ. 



 
 
 

 
 
Οι Βορειοκορεάτες που γεννήθηκαν 

μετά τον πόλεμο της Κορέας είναι 

περίπου 5 εκατοστά πιο κοντοί από 

τους Νοτιοκορεάτες Αυτή η διαφορά 

ύψους, όπως γράφει το Askmen.com, 

αποδίδεται στο γεγονός ότι έξι 

εκατομμύρια Βορειοκορεάτες έχουν 

ανάγκη από τροφή και το ένα τρίτο των 

παιδιών είναι χρόνια υποσιτισμένα. 

 Ο Κιμ Γιογκ Ιλ έχει απαγάγει 

σκηνοθέτη, Ο Κιμ Γιογκ Ιλ, πατέρας του 

σημερινού ηγέτη Κιμ Γιονγκ-Ουν, 

απήγαγε τον σκηνοθέτης Σιγκ Σαγκ ΟΚ 

και τη σύζυγό του και τον ανάγκασε να 

κάνει ταινίες που θα ανέβαζαν το 

στάτους της Βόρειας Κορέας. Ανάμεσα 



στα έργα που δημιούργησε ήταν η δική 

του εκδοχή του Godzilla της Βόρειας 

Κορέας, που ονομάζεται Pulgasari. 

Ο Σιγκ Σαγκ ΟΚ και η σύζυγός του, 

δραπέτευσαν λίγα χρόνια αργότερα  

 Η Βόρεια Κορέα έχτισε ένα ψεύτικο 

χωριό για να προσελκύσει τους 

Νοτιοκορεάτες Στη δεκαετία του 1950, 

μετά τον πόλεμο της Κορέας, η Βόρεια 

Κορέα έχτισε το Kijong-dong (Χωριό της 

ειρήνης), έναν οικισμό ορατό από τα 

σύνορα, ώστε να ενθαρρύνει τους 

Νοτιοκορεάτες να περάσουν μέσα. Στην 

πραγματικότητα πρόκειται για μια πόλη 

φάντασμα.  

 Η χρονολογία στη Βόρεια Κορέα είναι 

103 Δεν είναι το 2015 στη Βόρεια 

Κορέα. Το έτος είναι 103, αφού 

ξεκίνησε να μετρά μετά από τη γέννηση 

του Κιμ Ιλ Σουνγκ, παππού του Κιμ 

Γιονγκ-Ουν.  



 

 

Υπάρχουν 28 κουρέματα εγκεκριμένα 

από το κράτος  Οι άνδρες δεν μπορούν 

να μακρύνουν τα μαλλιά τους 

περισσότερο 12 εκατοστά. Οι 

ηλικιωμένοι άνδρες μπορούν να 

φτάσουν την κόμμι τους έως 7,6 

εκατοστά. Οι γυναίκες μπορούν να 

επιλέξουν ένα από 14 διαφορετικά 

είδη, ανάλογα με το αν είναι 

παντρεμένες ή όχι.  

 Η μαριχουάνα είναι νόμιμη και δεν 

εννοούμε ως φάρμακο Αλλά η διανομή 

πορνογραφίας, η κατοχή Βίβλων και η 

παρακολούθηση ταινιών της Νότιας 

Κορέας τιμωρούνται με θάνατο. Στην 



πραγματικότητα, 80 άτομα σε διάφορες 

πόλεις φέρεται να δολοφονήθηκαν 

δημόσια το Νοέμβριο του 2014 για τα 

δύο τελευταία αδικήματα.  

 

 

 Τα τζιν είναι παράνομα Αν ταξιδεύετε 

προς τη Βόρεια Κορέα, αφήστε τα τζιν 

στο σπίτι. Στη συγκεκριμένη περιοχή το 

Denim συμβολίζει τον εχθρό - τις 

Ηνωμένες Πολιτείες.  

Ο Κιμ Γιογκ Ιλ ξόδευε 1,3 εκατομμύρια 

δολάρια το χρόνο για κονιάκ Hennessy 

Αυτό είναι περίπου 800 φορές το 

ετήσιο εισόδημα του μέσου όρου της 

Βόρειας Κορέας (εκτιμάται ότι είναι 

μεταξύ $ 1200 και $ 2.500). Στον πατέρα 



του σημερινού ηγέτη άρεσε πολύ το 

κονιάκ. 

 

 

 Η Βόρεια Κορέα ισχυρίζεται ότι έχει 

μηδενικό ποσοστό αναλφαβητισμού 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ήμισυ του 

πληθυσμού ζει σε συνθήκες ακραίας 

φτώχειας και σύμφωνα με μια 

πρόσφατη έκθεση των Ηνωμένων 

Εθνών, ότι τα δύο τρίτα του πληθυσμού 

δεν γνωρίζουν από πού θα βρουν το 

επόμενο γεύμα τους, εμείς 

σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι μάλλον 

ανακριβές. Πηγή:LIFO. 



 Δημόσιες εκτελέσεις. 

 
  

Αναφορά της Νότιας Κορέας εκτιμά ότι 
από το 2000 μέχρι το 2013 έχουν 
πραγματοποιηθεί περισσότερες από 
1.400 εκτελέσεις. Πολλές εκ τις οποίες 
έγιναν για λόγους που η δύση θεωρεί 
γελοίους, όπως η παρακολούθηση ταινιών 
παραγωγής της Νότιας Κορέας ή και 
πορνογραφικού περιεχομένου. 
Μάλιστα, τα ίδια έγγραφα αναφέρουν πως 
οι εκτελέσεις λαμβάνουν χώρα σε στάδια 
με τους πολίτες να παρακολουθούν και 
τους εκτελεσθέντες να αποτελούν 
παράδειγμα προς αποφυγή. 
Από την ανάληψη των καθηκόντων από 
τον Κιμ Γιονγκ Ουν το 2011 έχουν 
πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 70 
εκτελέσεις, κυρίως υψηλόβαθμων 
στελεχών της κυβέρνησης που 
κατηγορήθηκαν για προδοσία, μεταξύ των 
οποίων και ο θείος του. 
  
 Οι ποινές τρίτης γενιάς. 



 
  

Οι πολιτικοί κρατούμενοι στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως το 
Kaechon, τιμωρούνται με ποινές που 
αφορούν μέχρι και την τρίτη γενιά 
των απογόνων τους. 
Έτσι, οι κατηγορούμενοι 
αποστέλλονται στα στρατόπεδα μαζί 
με τις οικογένειές τους και εκτίουν 
ποινή φυλάκισης, μέχρι τον θάνατο 
και του τελευταίου απογόνου της 
οικογένειας. Τα παιδιά που 
γεννιούνται εντός του στρατοπέδου 
είναι καταδικασμένα σε ισόβια 
φυλάκιση. 

 

Όπλα μαζικής καταστροφής. 



 
  

Φέτος οι ΗΠΑ παραδέχθηκαν πως η 
Βόρειος Κορέα έχει τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσει πυρηνική επίθεση 
κατά της χώρας. Σύμφωνα με Κινέζο 
ειδικό στον τομέα της πυρηνικής 
ενέργειας και δημιουργίας βομβών, ο 
Κιμ Γιονγκ Ουν έχει στη διάθεση του 
περίπου 20 πυρηνικές βόμβες, που 
εκτιμάται πως μέχρι το 2016 θα 
έχουν διπλασιαστεί. 
Παράλληλα, έκθεση των Ηνωμένων 
Εθνών υποστηρίζει ότι η Βόρειος 
Κορέα πραγματοποιεί εμπόριο 
όπλων, τα οποία πουλά σε χώρες 
του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων 
βρίσκονται η Συρία και το Ιράν. 
 
Η εργασία σε καθεστώς σκλαβιάς. 



 
  

Εκτιμάται πως περισσότεροι από 
65.000 βορειοκορεάτες εργάζονται 
σε περισσότερες από 40 χώρες του 
κόσμου, όπως το Κατάρ, το οποίο 
ζητούσε φθηνά εργατικά χέρια για τις 
εργασίες ενόψει του Παγκοσμίου 
Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου το 
2022. 
Όπως αναφέρεται κάθε εργάτης 
κερδίζει κάθε μήνα περίπου 800 
δολάρια, ωστόσο το συγκεκριμένο 
ποσό πηγαίνει κατευθείαν στα ταμεία 
του κράτους, με τους εργάτες να 
παίρνουν μόνο το 10% του μισθού. 
Το 2012 το Παρατηρητήριο 
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
δημοσίευσε μια έκθεση σύμφωνα με 
την οποία το κράτος συγκεντρώνει 
κάθε χρόνο από τη συγκεκριμένη 
μέθοδο τουλάχιστον 2.3 δισ. 
δολάρια. 
 
Διαδικτυακός πόλεμος. 



 
  

Η στρατιωτική υπηρεσία της Βόρειας 
Κορέας διαθέτει περισσότερα από 
60.000 κατάλληλα εκπαιδευμένα 
στελέχη, που αρμοδιότητά τους είναι 
να κηρύσσουν διαδικτυακό πόλεμο 
στις ΗΠΑ και σε άλλες δυτικές 
χώρες. Οι χακερς που εντοπίζονται 
στα Πανεπιστήμια της χώρας 
αποστέλλονται στην Κίνα, 
προκειμένου να εκπαιδευτούν από 
τους καλύτερους του είδους, τους 
Κινέζους και τους Ρώσους. 
Έτσι, τα τελευταία 10 χρόνια οι 
βορειοκορεάτες χάκερς έχουν 
εμπλακεί σε εκατοντάδες υποθέσεις, 
πολλές εκ των οποίων έχουν στόχο 
τη Νότιο Κορέα. Αποκορύφωμα των 
επιθέσεων τους ήταν αυτή του 2011 
όπου έκλεισαν 40 ιστοσελίδες και τον 
κρατικό σταθμό της χώρας. 
 
 Βιολογικά και χημικά όπλα. 



 
  

Στις αρχές της χρονιάς οι μυστικές 
υπηρεσίες της Νότιας Κορέας 
δημοσίευσαν έναν φάκελο 
υποστηρίζοντας πως η Βόρειος 
Κορέα ετοιμάζει βιοχημικό πόλεμο. 
Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ εκτιμούν 
πως η χώρα διαθέτει περισσότερους 
από 5.000 τόνους χημικών όπλων. 
Παράλληλα, δημιουργεί περισσότερα 
από 250 διαφορετικά είδη χημικών 
και βιολογικών όπλων, ενώ εκτιμάται 
ότι έχει κάνει πολλές εξαγωγές σε 
Συρία και Αίγυπτο. 
 
 Εμπορία ανθρώπων. 



 
  

Δεκάδες χιλιάδες 
βορειοκορετάτισσες πέφτουν κάθε 
χρόνο θύματα εμπορίου λευκής 
σαρκός στη Κίνα. Τα κυκλώματα που 
πραγματοποιούν το εμπόριο δρουν 
ανενόχλητα στα σύνορα της χώρας 
με την Κίνα και πείθουν τις γυναίκες 
να τους εμπιστευθούν 
προσφέροντας τους ευκαιρίες 
εργασίας στο εξωτερικό και στην 
πραγματικότητα της πουλούν έναντι 
2.000 δολαρίων την κάθε μια. 
 
 Πειράματα σε ανθρώπους. 



 

Το 2004 ένας γιατρός, κατάφερε να 
αποδράσει από την χώρα και 
αποκάλυψε πως όσο καιρό 
εργαζόταν για το κράτος 
χρησιμοποιούσε χημικά και 
βιολογικά όπλα σε φυλακισμένους, 
προκειμένου να μελετήσουν τον 
αντίκτυπο που έχουν στον άνθρωπο. 
Την  ίδια στιγμή, ένας από τους 
άνδρες ασφαλείας του στρατοπέδου 
22, o Kwon Hyok, περιέγραψε 
λεπτομερώς τι ακριβώς γινόταν 
στους θαλάμους αερίων των 
φυλακών, όπου ολόκληρες 
οικογένειες αποδεκατίζονταν. 
 
 Στρατόπεδα συγκέντρωσης. 



 
  

Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών έχει 
καταγράψει πως περισσότεροι από 
120.000 άνθρωποι έχουν κρατηθεί 
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, που 
αποτελούν το ένοχο μυστικό του 
κράτους. Παράλληλα, τονίζεται πως 
εγκλήματα που λαμβάνουν χώρα σε 
αυτά γίνονται γνωστά κάθε μέρα. 
Συγκεκριμένα, το στρατόπεδο 
Hoeryong αποτελεί το καλύτερα 
φυλασσόμενο στρατόπεδο της 
χώρας, εκεί κρατούνται κυρίως όσοι 
διαφοροποιούνται πολιτικά στο 
καθεστώς και υποβάλλονται σε σειρά 
βασανιστηρίων, ενώ οι τρόποι που 
τους εκτελούν είναι είτε 
ξυλοκοπώντας τους μέχρι θανάτου, 
είτε αφήνοντας χωρίς τροφή για 
μέρες. 
 
Κανιβαλισμός 



 
  

Το 2013 η υπόθεση ενός άνδρα από 
τη βόρειο Κορέα που εκτελέστηκε 
γιατί είχε σκοτώσει τα δυο παιδιά του 
για να τα φάει συγκλόνισε τον 
πλανήτη. 
Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε μια 
αναφορά που έλεγε πως ο 
υποσιτισμός των πολιτών στην 
περιοχή Hwanghae είχε οδηγήσει σε 
εξάπλωση των κρουσμάτων 
κανιβαλισμού. Πηγή/news247gr. 

 

 

 

  
 


