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Ο Στρατός της Βορείου Κορέας
Ο Κορεατικός Λαϊκός Στρατός (조선인민군) αποτελεί τις ένοπλες δυνάμεις της
Βόρειας Κορέας. Ο Κιμ Γιονγκ-ουν είναι ο Ανώτατος Διοικητής του Κορεατικού
Λαϊκού Στρατού, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής και της
Εθνικής Επιτροπής Άμυνας. Ο Λαϊκός Στρατός αποτελείται από πέντε κλάδους, το
Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική Αεροπορία, τις Στρατηγικές
Δυνάμεις Πυραύλων, και την Ειδική Επιχειρισιακή Δύναμη. Επίσης, οι Κόκκινοι
Φρουροί εργατών-αγροτών τελούν υπό τον έλεγχό του Λαϊκού Στρατού.
Το 1971, ο Κιμ Ίλ-σονγκ ανέφερε ότι η «Ημερομηνία εορτασμού της Ίδρυσης του
Στρατού» να αλλάξει από 8 Φεβρουαρίου σε 25 Απριλίου, δηλαδή την μέρα της
ίδρυσής του αντι-ιαπωνικού στρατού ανταρτών το 1932, ως αναγνώριση της δήθεν
αυτόχθονης προέλευσης του Λαϊκού Στρατού και να επισκιάσει τη Σοβιετική
καταγωγή του. Επίσης, μια βιομηχανία που δραστηριοποιείται στον τομέα
κατασκευής όπλων, είχε αναπτύξει την παραγωγή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς,
όπως ο Ροντόνγκ-1.
Ο Κορεατικός Λαϊκός Στρατός θεωρεί ως αντιπάλους τις Ένοπλες Δυνάμεις της
Δημοκρατίας της Κορέας και τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, σε
όλη την έκταση της κορεατικής αποστρατικοποιημένης ζώνης, ήδη από τη συμφωνία
εκεχειρίας του Ιουλίου του 1953. Από το 2013, με 9.495.000 ενεργό, εφεδρικό, και
παραστρατιωτικό προσωπικό, είναι η μεγαλύτερη στρατιωτική οργάνωση στη Γη. Ο
αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% του πληθυσμού, και είναι το
αριθμητικό ισοδύναμο του συνόλου του πληθυσμού μεταξύ των ηλικιών 20 και 45.

Οργάνωση
Προϋπολογισμός και εμπορικά συμφέροντα
Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Κορεατικού Λαϊκού Στρατού είναι περίπου 6
δισεκατομμύρια δολλάρια. Το Ινστιτούτο των ΗΠΑ για την Επιστήμη και τη Διεθνή
Ασφάλεια αναφέρει ότι η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας μπορεί να διαθέτει
σχάσιμο υλικό για περίπου δύο με εννέα πυρηνικές κεφαλές. Η Βορειοκορεατική
πολιτική Σονγκούν («Στρατιωτική Προτεραιότητα») καθιστά το Λαϊκό Στρατό σε
θέση πρωταγωνιστή, στην κυβέρνηση και την κοινωνία.
Σύμφωνα με έκθεση που επεξεργάστηκε προ διετίας το Πεντάγωνο για το Κογκρέσο
η Βόρεια Κορέα διαθέτει τον τέταρτο μεγαλύτερο στρατό του πλανήτη
(εφοδιασμένο ωστόσο με γηρασμένο εξοπλισμό).
Εδώ και χρόνια το σημαντικότερο όπλο του Κιμ Γιονγκ Ουν είναι η αριθμητική
δύναμη του στρατού του, που αριθμεί 1,2 εκατομμύρια στρατιώτες σε μια χώρα 24
εκατομμυρίων κατοίκων. Ακόμη εντυπωσιακότερος είναι ο αριθμός των εφέδρων:
υπολογίζεται ότι το 25%-30% του πληθυσμού είναι οργανωμένοι σε μονάδες
εφέδρων, που σημαίνει έξι με επτά εκατομμύρια πρόσθετες δυνάμεις.

Οπλοστάσια και όπλα στην κατοχή της Βόρειας Κορέας
Η Βόρεια Κορέα έχει αυξήσει δραματικά τον ρυθμό των πυραυλικών δοκιμών και
έχει αψηφήσει τις κυρώσεις του ΟΗΕ, προωθώντας περισσότερο την ανάπτυξη των
πυρηνικών της όπλων.
Η ανάπτυξη των πυρηνικών στη χώρα άρχισε τη δεκαετία του 1950 που, έκτοτε,
εξελίχθηκε σε βαθιά ανησυχία της διεθνούς κοινότητας. Η Πιονγιάνγκ έχει αναπτύξει
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κύκλο επεξεργασίας πυρηνικών καυσίμων και διαθέτει μονάδες εμπλουτισμού τόσο
ουρανίου, όσο και πλουτωνίου, ικανές να παράγουν υλικό κατάλληλο για όπλα. Στην
καρδιά του πυρηνικού προγράμματος βρίσκεται ο πυρηνικός αντιδραστήρας της
Γιονμπιόν και το εργοστάσιο επεξεργασίας.
Η συχνότητα των βαλλιστικών και πυρηνικών δοκιμών έχει αυξηθεί επί ηγεσίας Κιμ
Γιονγκ-Ουν, με την περισσότερη δραστηριότητα να σημειώνεται το 2016,
συμπεριλαμβανομένης της πιο ισχυρής πυρηνικής δοκιμής της χώρας μέχρι σήμερα.

Πώς καταλαβαίνουμε μια πυρηνική δοκιμή
Τόσο οι σεισμοί, όσο και οι υπόγειες πυρηνικές δοκιμές παράγουν σεισμικές
διαταραχές που ανιχνεύονται από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες και τα επιστημονικά
ιδρύματα. Ωστόσο, αυτές οι διαταραχές διαφέρουν πολύ μεταξύ τους.
Τα σεισμικά κύματα που παράγονται από έναν σεισμό έχουν συγκεκριμένη μορφή
όταν αποτυπώνονται στο σεισμογράφο, επιτρέποντας στους επιστήμονες να
εντοπίζουν τις ανωμαλίες. Τα κύματα ανήκουν σε δύο κατηγορίες: τα πρωταρχικά (P)
και τα δευτερεύοντα (S). Στην περίπτωση σεισμού και τα δύο καταγράφονται εξίσου.
Ωστόσο στην περίπτωση πυρηνικής δοκιμής παράγονται μόνο κύματα Ρ.

Πυρηνικά Όπλα
Η Βόρεια Κορέα έχει κάνει σημαντική πρόοδο στον τομέα των οπλικών συστημάτων
το 2016, αλλά ακόμα είναι ασαφές εάν η απομονωμένη χώρα έχει αναπτύξει
πυρηνικές κεφαλές.

Τύποι πυρηνικών όπλων
Η Βόρεια Κορέα ισχυρίστηκε τον Ιανουάριο του 2016 ότι δοκίμασε μια βόμβα
υδρογόνου σε μικρογραφία. Η υδρογονοβόμβα, επίσης γνωστή ως θερμοπυρηνική
συσκευή, αποτελεί εξέλιξη των λιγότερο ισχυρών ατομικών βομβών που είχαν
δοκιμάσει στο παρελθόν. Ωστόσο, εξωτερικοί αναλυτές παραμένουν σκεπτικοί για το
κατά πόσο η βόμβα υπήρξε μια πλήρως ανεπτυγμένη βόμβα υδρογόνου ή απλά μια
αναβαθμισμένη συσκευή.

Εμβέλεια
Οι πυρηνικές δοκιμές αποτελούν μέρος μιας διαδικασίας που φέρνει την Πιονγκγιάνκ
κοντύτερα στην σμίκρυνση πυρηνικών κεφαλών, ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν
σε διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Η Βόρεια Κορέα διαθέτει πάνω από
1.000 πυραύλους διαφόρων βεληνεκών.

Η οικονομία στη Βόρεια Κορέα
Η οικονομία της Βορείου Κορέα; Είναι μία από τις πιο κλειστές και κεντραρισμένες
κοινωνίες ήδη από τη δεκαετία του 1940.Για πολλά χρόνια ακολούθησε το Σοβιετικό
πρότυπο με σκοπό να κατορθώσει την εσωτερική αυτάρκεια. Τα πρώτα χρόνια έλαβε
μεγάλη υποστήριξη από τους Σοβιετικούς και την Κίνα με αποτέλεσμα να ανακάμψει
γρήγορα από τον Κορεατικό πόλεμο. Η Βόρειος Κορέα είναι μία σχεδόν
βιομηχανοποιημένη χώρα καθώς περισσότερο από το μισό ΑΕΠ της στηρίζεται στην
βιομηχανία. Η οικονομία στηρίζεται κυρίως στο κράτος καθώς η στέγαση και η
σίτιση επιδοτούνται από το κράτος ενώ η εκπαίδευση και η υγεία παρέχονται δωρεάν.
Το μεγαλύτερο μέρος της αγοραπωλησίας αγαθών γίνεται σε μικρές συνοικιακές
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αγορές, παρόλα αυτά στην πρωτεύουσα υπάρχουν ακόμη μερικά σουπερμάρκετ. Το
2009 η κυβέρνηση προσπάθησε να εξαλείψει την ελεύθερη αγορά με τη ψήφιση ενός
νομοσχεδίου που απαγόρευε τις συνοικιακές αγορές και τα ξένα νομίσματα. Παρόλα
αυτά αυτή η πολιτική δεν κατάφερε να εφαρμοστεί ποτέ εξαιτίας διάφορων
παραγόντων όπως πχ ο πληθωρισμός. Η οικονομία της Βορείου Κορέας δεν
στηρίζεται τόσο στον πρωτογενή τομέα εξακολουθεί όμως να στηρίζεται στην
κατασκευή πολεμικών όπλων και στο εμπόριο με τις γειτονικές χώρες. Συγκεκριμένα
τα μεγαλύτερα ποσοστά κέρδους οφείλονται στην εξόρυξη κάρβουνου το οποίο
εξάγει στην Κίνα, οι κυβερνοεπιθέσεις που διευθύνει η Βόρεια Κορέα και τις
αποφέρουν τεράστια ποσοστά κέρδους καθώς και η πώληση αναγκαστικής εργασίας
μέσω της οποίας «εξάγει» εργατικά χέρια από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα σε
χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα. Εξίσου σημαντικά είναι βέβαια και τα οικονομικά
αποθέματα που έχει συγκεντρώσει η χώρα σε βάθος χρόνου. Δεν γίνεται ωστόσο να
παραλειφθεί το εμπόριο ναρκωτικών που φημολογείται ότι παράγει η Βόρεια Κορέα.
Στη πραγματικότητα μιλάμε για πλαστά φάρμακα που εμπορεύεται η χώρα.
Τελευταίο και εξίσου σημαντικό είναι η εξαγωγή όπλων σε χώρες του Τρίτου
Κόσμου όπως πχ οι Αφρικανικές.
Κατά σειρά ετών η χώρα αντιμετώπισε πολλές φορές σημαντικά οικονομικά
προβλήματα και κινδύνεψε να χρεοκοπήσει. Συγκεκριμένα:
«Η διάλυση της ΕΣΣΔ το 1991 προκάλεσε σοβαρό πλήγμα στην ήδη καχεκτική
οικονομία της Βόρειας Κορέας. Χρεοκοπημένη και αποκλεισμένη από τις διεθνείς
χρηματαγορές, η χώρα αντιμετώπισε ελλείψεις σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και
τρόφιμα. Η κυβέρνηση ζήτησε από τον λαό να μειώσει τα γεύματα της ημέρας, ώστε
να μην εξαντληθούν τα αποθέματα. Όμως οι καταστροφικές πλημμύρες στα μέσα της
δεκαετίας του '90 και η έλλειψη επισιτιστικής βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα
προκάλεσαν την κατάρρευση του δημόσιου συστήματος διανομής τροφίμων, της
κρατικά οργανωμένης διανομής βασικών καταναλωτικών αγαθών στην οποία
συμμετέχουν
όλοι
οι
πολίτες
μέσω
της
εργασίας
τους.»(https://www.vice.com/gr/article/nznyw7/h-ellhnida-poy-ezhse-sth-boreiakorea-kai-ths-arese)
Σχετικά με τις δαπάνες του Βορεοκορεάτικου κράτους χαρακτηριστικά αναφέρεται :
«Υπολογίζεται ότι η Πιονγιάνγκ δαπανά το 25% του ΑΕΠ της στην παραγωγή
όπλων. Το ΑΕΠ της υπολογίζεται στα 34,5 τρισ. γουόν ή 30 δισ. δολάρια, σύμφωνα
με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας.»
(http://www.kathimerini.gr/906355/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/pwsxrhmatodoteitai-h-paragwgh-pyrhnikwn-oplwn-sth-v-korea)

Εκπαιδευτικό Σύστημα Β.Κορέας-Ιστορία
Η επίσημη εκπαίδευση έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και πολιτισμική
ανάπτυξη της παραδοσιακής Κορέας αλλά και της σύγχρονης Βόρειας Κορέας. Κατά
τη διάρκεια της δυναστείας του Chosn, το αυτοκρατορικό συμβούλιο εξέδωσε ένα
σύνολο σχολείων του δίδασκαν Κομφουκιανισμό στην επαρχία αλλά και σε τέσσερα
κεντρικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα. Δεν υπήρχε
κρατική χρηματοδότηση για τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τη
διάρκεια του δέκατου πέμπτου αιώνα, τα κρατικά χρηματοδοτούμενα σχολεία
μειώθηκε η ποιότητα τους και παραγκωνίστηκαν από τις ιδιωτικές ακαδημίες. Η
ανώτατη εκπαίδευση παρεχόταν από το Snggyungwan, το εθνικό πανεπιστήμιο
Κομφουκιανισμού. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές ήταν περιορισμένοι στους 200 οι
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οποίοι είχαν περάσει τις κατώτερες εξετάσεις και ετοιμάζονταν για τις ανώτατες
εξετάσεις.(Εικόνα1)
Στα τέλη του δεκάτου ενάτου αιώνα και στις αρχές του εικοστού έγιναν
σημαντικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Χριστιανοί ιεραπόστολοι ίδρυσαν
μοντέρνα σχολεία που δίδασκαν την Δυτική κουλτούρα και ανάμεσά τους ήταν και το
πρώτο σχολείο θηλέων, το Ehwa Woman's πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε στη Σεούλ το
1886.(Εικόνα2) Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου της δυναστείας, υπήρχαν
3.000 ιδιωτικά σχολεία που δίδασκαν μοντέρνα θέματα και στα δύο φύλλα, τα
περισσότερα από τα οποία ήταν συγκεντρωμένα στο βόρειο μέρος της χώρας. Μετά
την προσάρτηση της Ιαπωνίας στην Κορέα το 1910, το αποικιακό καθεστώς
υιοθέτησε ένα εκπαιδευτικό σύστημα με δύο στόχους: να δώσουν στους Κορεάτες τη
λιγότερη δυνατή εκπαίδευση, εκπαιδεύοντάς τους να παίζουν κατώτερο ρόλο στην
σύγχρονη οικονομία και να τους κάνουν πιστά υποχείρια του αυτοκράτορα και
δεύτερον να παρέχουν μια ανώτερη ποιότητας εκπαίδευση για τους απόδημους
Ιάπωνες που είχαν τακτοποιηθεί σε μεγάλο αριθμό στην Κορεάτικη Χερσόνησο. Το
1930 μόνο το 12,2% των παιδιών ηλικίας από 7 μέχρι 14 παρακολουθούσαν το
σχολείο. Το 1923 ένα κρατικό πανεπιστήμιο που ιδρύθηκε στη Σεούλ είχε μόνο 40%
Κορεάτες φοιτητές και οι υπόλοιποι ήταν Ιάπωνες. Βέβαια, υπήρχαν και ιδιωτικά
πανεπιστήμια όπως το Sungsil College στην Πιονγκγιανγκ και το Chosun
ChristianCollege στη Σεούλ που παρείχαν τη δυνατότητα στους Κορεάτες για
ανώτερες σπουδές.(Εικόνες 3,4)
Μετά την ίδρυση της Βόρειας Κορέας, ιδρύθηκε ένα εκπαιδευτικό σύστημα
βασισμένο στην Σοβιετική Ένωση. Εκείνη την περίοδο τα δύο τρίτα των παιδιών δεν
παρακολουθούσαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πάνω από 2,3 εκατομμύρια
ενήλικες ήταν αναλφάβητοι. Το 1950 η πρωτοβάθμια εκπαίδευση έγινε υποχρεωτική.,
Η εφαρμογή αυτή όμως καθυστέρησε 6 χρόνια λόγου του Κορεάτικου Πολέμου. Το
1958 καθιερώθηκε η υποχρεωτική επταετή φοίτηση στην πρωτοβάθμια και στην
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το 1959 παρουσιάστηκαν τα κρατικά χρηματοδοτούμενα
σχολεία τα οποία παρείχαν όχι μόνο τις εγκαταστάσεις αλλά και όλα τα απαραίτητα
πράγματα. Μέχρι το 1967 υποχρεωτική έγινε η εννιάχρονη φοίτηση. Το 1975
καθιερώνεται η εντεκάχρονη υποχρεωτική φοίτηση, 1 χρόνο νηπιαγωγείο, 4 χρόνια
δημοτικό και 6 χρόνια γυμνάσια και λύκειο το οποίο σύστημα παραμένει μέχρι και
σήμερα.(Εικόνα5,6)
Πριν από καμία δεκαετία, η Β. Κορέα ίδρυσε το πρώτο σχολείο για χαρισματικά
παιδιά σε κάθε πόλη και επαρχία για την ανάπτυξη της επιστημονικής δύναμης. Οι
απόφοιτοι αυτών των σχολείων παίζουν ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της επιστήμης
και της τεχνολογίας στη Β. Κορέα. Επίσης, στο Mangyongdae Children’s Palace που
διεξάγει εξωσχολικές δραστηριότητες για λαμπρά μυαλά έχει και τμήμα
πληροφορικής. Υπάρχουν 2 επιγραφές στους τοίχους
«We should use computers for computing tasks in order to compute fast and
reduce our labor»
~ Kim Il Sung
«We are in an era of science and technology. We cannot advance even one
step without knowing science and technology. Therefore, everyone should
learn modern science and technology»
~KimJongIl
Αυτές οι λέξεις δείχνουν πως η Β. Κορέα ότι επιταχύνει την χρήση των υπολογιστών
και την αναγκαιότητα της επιστήμης και της τεχνολογίας.(Εικόνα7)
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Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στη Βόρεια Κορέα υπήρχαν 9,530 σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μετά την αποφοίτηση τους από το
σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οι μαθητές παρακολουθούσαν τα μαθήματά
τους είτε σε ένα ''συνηθισμένο'' σχολείο είτε σε ένα ''ξεχωριστό'' σχολείο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο οποίο πέρα από τα κοινά μαθήματα διδάσκονταν
και μουσική ,τέχνες αλλά και ξένες γλώσσες.
Για παράδειγμα, ένα διάσημο ''ξεχωριστό'' σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
της Βόρειας Κορέας είναι το ''Τhe Mngyngdae Revolutionary Institute''.(εικ.1,2)
http://www.studycountry.com/guide/KP-education.htm
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 κάθε μαθητής της Βόρειας Κορέας
υποχρεωτικά πρέπει να λαμβάνει την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Αναλυτικότερα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση φοιτούν μαθητές από έξι
έως εννέα ετών, για τέσσερα χρόνια .Αντίθετα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
εντοπίζονται μαθητές από δέκα έως δεκαπέντε ετών και διαρκεί έξι χρόνια.(εικ.3,4)
http://www.country-data.com/
Tο σχολικό πρόγραμμα των μαθητών βασίζεται σε πολιτικά και ακαδημαϊκά θέματα.
Σύμφωνα με έναν πρώην μαθητή της Βόρειας Κορέας το σχολικό πρόγραμμα δίνει
ιδιαίτερη βαρύτητα στην μητρική τους γλώσσα, στα μαθηματικά, στη φυσική αγωγή,
στα εικαστικά, στη μουσική. Τα περισσότερα από τα μαθήματα που διδάσκονται
προσανατολίζονται ανάμεσα στη φυσική και στην τεχνολογία έτσι ώστε στο μέλλον η
κυβέρνηση να μπορεί να βασιστεί σε αυτούς ως επιστήμονες για να επιτύχει τους
στόχους της. http://www.studycountry.com/guide/KP-education.htm
Ωστόσο περισσότερο από 8 τοις εκατό της διδασκαλίας αφιερώνεται στον ''Μεγάλο
Κιμ || Σεν'' και στην ''Κομμουνιστική Ηθική''. Παράλληλα ,αρκετά σχολικά βιβλία
στην Βόρεια Κορέα φέρουν τίτλους όπως ''Προσευχόμαστε για τον αρχηγό μας'
',''Ακολουθώντας τον κύριο Κιμ' ',''Ο Πατέρας μας'', ''Η αγάπη του Πατέρα μας''.
Ακόμη, οι μαθητές διδάσκονται πώς να συμπεριφέρονται μπροστά στον Κιμ, πώς να
του μιλούν από την άποψη της προφοράς, της ταχύτητας και ενός συστήματος
ιδιαίτερης εκτίμησης και στάσης. Τέλος, ο αρχηγός του κομμουνιστικού έθνους
επιβάλει στους μαθητές την κατανόηση της σημασίας της οικογένειας .Σύμφωνα με
μια έρευνα του Korea Institute for Curriculum Evaluation, οι μαθητές αφιερώνουν
χρόνο για την εκμάθηση της ιστορία της οικογένειας του Κιμ περισσότερο από κάθε
άλλο μάθημα.(εικ.5,6,7) http://www.country-data.com/
Οι κάτοικοι της Βόρειας Κορέας παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά εγγραμματισμού.
Για παράδειγμα, η απογραφή του 2008 κατέγραψε όλο τον πληθυσμό ως εγγράμματο,
συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων με ηλικία άνω των 80. Μια 11χρονη δωρεάν,
υποχρεωτική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται σε πάνω από
27,000 παιδικούς σταθμούς, 14,000 νηπιαγωγεία, 4,800 τετράχρονα δημοτικά και
4,700 εξάχρονα δευτεροβάθμια σχολεία .
Το 77% των ανδρών και το 79% των γυναικών ηλικίας 30 έως 34 έχουν ολοκληρώσει
την δευτεροβάθμιαεκπαίδευση. https://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea#Education

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση στη Β. Κορέα ελέγχεται από την κυβέρνηση και είναι δωρεαν και
υποχρεωτική για 11 χρόνια, από την ηλικία των τεσσάρων έως 15 ετών. Το ποσοστό
αλφαβητισμού της Β. Κορέας είναι 99%. Τα παιδία φοιτούν για ένα χρόνο στο
νηπιαγωγείο, για τέσσερα χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, για έξι χρόνια στην
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και έπειτα στο πανεπιστήμιο. Το 1988 ο Εκπαιδευτικός,
Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO)
ανέφερε ότι η Β. Κορέα είχε 35.000 νηπιαγωγούς, 59.000 καθηγητές της
πρωτοβάθμιας, 111.000 της δευτεροβάθμιας, και
27.000 καθηγητές της
τριτοβάθμιας.
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελείται από πανεπιστήμια, όπου η φοίτηση διαρκεί
από τέσσερα ως έξι χρόνια ανάλογα με τα επιλεγμένα μαθήματα, από το κολλέγιο
των καθηγητών για τους καθηγητές της πρωτοβάθμιας, όπου η φοίτηση διαρκεί τρία
χρόνια, και τα κολλέγια, όπου η φοίτηση διαρκεί επίσης τρία χρόνια. Μετά τις
σπουδές τους στο πανεπιστήμιο, οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους
σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο σε ειδικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η Β.
Κορέα έχει τρία κύρια πανεπιστήμια, όπου οι περισσότεροι μαθητές φοιτούν: Το
Πανεπιστήμιο Koryo Sungkyunkwan (παρ. 1) , το Πολυτεχνείο Kim Chaek (παρ. 2) ,
και το Πανεπιστήμιο Kim II Sung(παρ. 3). Οι περισσότεροι φοιτητές σπουδάζουν στο
Πανεπιστήμιο Kim II Sung, το οποίο μάλιστα προσφέρει τα περισσότερα
προγράμματα. Μόνο οι μαθητές που είναι ιδιαίτερα πιστοί στο κόμμα και κατέχουν
ιδιαίτερο κοινωνικό κύρος προτείνονται για να σπουδάσουν σε πανεπιστήμιο. Όσοι
μαθητές δεν προτείνονται συνήθως δουλεύουν σε ορυχεία και σε φάρμες, ή
εντάσσονται
στο
στρατό.
Το Πανεπιστήμιο Kim II Sung ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1946 και είναι το
κυριότερο πανεπιστήμιο της Βόρειας Κορέας. Προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά
και διδακτορικά διπλώματα. Το πανεπιστήμιο θεωρείται το κορυφαίο της Βόρειας
Κορέας και ο ανταγωνισμός για να ενταχθεί κανείς σε αυτό είναι πολύ έντονος. Εκεί
διδάσκονται ξένες γλώσσες, οικονομία, επιστήμη των υπολογιστών, ιστορία,
λογοτεχνία, μαθηματικά, φιλοσοφία, χημεία, δίκαιο, πυρηνική ενέργεια, γεωγραφία
και φυσική. Το πανεπιστήμιο έχει συνολικά 3000 μέλη ερευνητικού και διδακτικού
προσωπικού. Όλες οι εγκαταστάσεις είναι τοποθετημένες σε μια πανεπιστημιούπολη
στη βόρεια περιοχή της Pyongyang (παρ. 4). Οι βαθμοί από τη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση χρησιμοποιούνται για να καθοριστούν οι εισακτέοι στο πανεπιστήμιο.
Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι τα πολιτικά κριτήρια μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν
ως
κύριος
παράγοντας
στη
διαδικασία
επιλογής.
Άλλα σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι το Πανεπιστήμιο Φυσικών
Επιστημών και το Πολυτεχνείο Kin Chaek. Το πρώτο επικεντρώνεται κυρίως στη
φυσική επιστήμη και την πληροφορική, που σχετίζονται με την πυρηνική έρευνα. Το
Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Pyongyang εκπαιδεύει υπαλλήλους του εμπορίου
και διπλωμάτες σε επίπεδο εργασίας. To Kim Hyong Jik, από την άλλη πλευρά,
εκπαιδεύει καθηγητές.
Το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας (PUST) του Πιονγιάνγκ άνοιξε το 2008
και είναι το μόνο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Βόρειας Κορέας που ιδρύθηκε,
χρηματοδοτήθηκε και διαχειρίζεται πολίτες από τη Βόρεια και Νότια Κορέα και
ομάδες Ευαγγελικών Εκκλησιών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η
Κίνα. Το πανεπιστήμιο ιδρύθηκε με στόχο την πρόσληψη περίπου 200 πτυχιούχων
και διδακτορικών φοιτητών κάθε χρόνο και από τις δύο κορέες. Τα περισσότερα από
τα μέλη του διδακτικού προσωπικού έχουν προσληφθεί από ερευνητικά ιδρύματα και
πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα μαθήματα διδάσκονται τόσο στα κορεατικά όσο
και στα αγγλικά. Υπάρχει επίσης το Pyongyang Business School που προσφέρει
σύντομα μαθήματα που διδάσκονται από ξένους εκπαιδευτές. Το πανεπιστήμιο
ιδρύθηκε από την ελβετική κυβέρνηση και βοηθά στην εκπαίδευση των επιχειρήσεων
διαχείρισης των μαθητών. Ένα άλλο οικονομικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
είναι το Κέντρο Μελετών των Καπιταλιστών που ιδρύθηκε το 2000.
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Κοινωνική Εκπαίδευση
Το εκπαιδευτικό σύστημα της Βόρειας Κορέας είναι πολύ σημαντικό για όλους τους
Κορεάτες πολίτες επειδή οι βασικές διδασκαλίες της Κορέας διεισδύουν μέσω της
εκπαίδευσης. Οι σπουδαστές στη Βόρεια Κορέα διδάσκονται την κομμουνιστική
ιδεολογία και το μεγαλείο των ηγετών τους όπως ο Kim Jong II και ο Kim II Sung
μέσω της εκπαίδευσης. Τα μαθήματα που διδάσκονται απευθύνονται επίσης στην
επιστήμη και την τεχνολογία, ώστε οι σπουδαστές να είναι οι μελλοντικοί τεχνικοί, οι
επιστήμονες και οι εργαζόμενοι από τους οποίους μπορεί να στηριχθεί η κυβέρνηση
για την επίτευξη των στόχων της χώρας. Η κορεατική εκπαίδευση αποτελείται από τα
kyoyuk που είναι οι βασικές τεχνικές δεξιότητες και η επιστημονική γνώση.
Αποτελείται επίσης τα kyoyang τα οποία είναι κατηυγή. Και οι δύο λειτουργούν ως
μέσο μετασχηματισμού των πολιτών σε αξιόπιστους κομμουνιστές.
Το εκπαιδευτικό σύστημα της Κορέας αποτελείται από τρία είδη σχολείων. Το
κύριο είναι το γενικό σχολικό σύστημα. Τα άλλα δύο σχολεία είναι σχολεία συνεχούς
εκπαίδευσης και σχολεία για ειδικούς σκοπούς. Το εκπαιδευτικό σύστημα διατηρεί τη
δομή του από το 1975, όταν έγιναν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα μετά τις
κυριότερες αλλαγές πολιτικής του κόμματος.
Εκτός από την επίσημη δομή των σχολείων και των τάξεων υπάρχει και η
"κοινωνική εκπαίδευση". Αυτή η εκπαίδευση περιλαμβάνει τις εξωσχολικές
δραστηριότητες, την οικογενειακή ζωή και το εύρος των ανθρώπινων σχέσεων στη
βορειοκορεατική κοινωνία. Προσοχή δίνεται στην επιρροή του κοινωνικού
περιβάλλοντος στο αναπτυσσόμενο παιδί και στο ρόλο του στην ανάπτυξη του
χαρακτήρα του.
Η ιδέα της κοινωνικής εκπαίδευσης είναι να παρέχει ένα προσεκτικά
ελεγχόμενο περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά είναι μονωμένα από απρόβλεπτες
επιρροές. Σύμφωνα με αξιωματούχο της Βόρειας Κορέας που είχε ερωτηθεί το 1990,
"η σχολική εκπαίδευση δεν αρκεί για να μετατρέψει την ανερχόμενη γενιά σε
ανθρώπους γνώσης, αρετής και φυσικής κατάστασης, ενώ μετά το σχολείο τα παιδιά
μας έχουν πολλές ελεύθερες ώρες.
Στη δουλειά του, το 1977, για τη σοσιαλιστική εκπαίδευση, ο Kim Il Sung
περιγράφει τα στοιχεία της κοινωνικής εκπαίδευσης. Στο Young Pioneer Corps και
στο Socialist Youth League, οι νέοι μαθαίνουν τη φύση της συλλογικής και
οργανωτικής ζωής στη Βόρεια Κορέα. Μερικοί προετοιμάζονται για ένταξη στο
κορεατικό Κόμμα Εργαζομένων. Στις αίθουσες και τα παλάτια των μαθητών και των
σχολικών παιδιών, που διευθύνεται από την κεντρική επιτροπή SWYL, οι νέοι
συμμετέχουν σε πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες μετά το σχολείο.
Υπάρχουν πολιτιστικές εγκαταστάσεις, όπως βιβλιοθήκες και μουσεία,
μνημεία και ιστορικά μνημεία της κορεατικής επανάστασης, και μέσα μαζικής
ενημέρωσης αφιερωμένα στην εξυπηρέτηση των στόχων της κοινωνικής
εκπαίδευσης. Τεράστια, πολυτελώς εξοπλισμένα «παλάτια σχολικών παιδιών» με
γυμναστήρια και θέατρα έχουν χτιστεί στο P'yongyang, Mangyongdae, και σε άλλες
τοποθεσίες. Τα «παλάτια» παρέχουν πολιτικές διαλέξεις και σεμινάρια, συζητήσεις
για διαγωνισμούς, ρεσιτάλ ποίησης και επιστημονικά φόρουμ. Το πανεπιστήμιο
μαθητών και παιδιών στο P'yongyang προσέλκυσε περίπου 10.000 παιδιά καθημερινά
στις αρχές της δεκαετίας του 1990.
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Η Νομοθεσία στη Βόρειο Κορέα
Το σύνταγμα ορίζει ότι η δικαιοσύνη διαχειρίζεται από τα κεντρικά δικαστήρια, τα
επαρχιακά ή ειδικά δημοτικά δικαστήρια, το λαϊκό δικαστήριο ή τα ειδικά
δικαστήρια.
Το Κεντρικό Δικαστήριο, το ανώτατο εφετείο, βρίσκεται στο ύψος του δικαστικού
συστήματος. Από τον Ιούλιο του 1992, είχε δύο επικεφαλής δικαστές –τους Choe
Yong και Hyon Hongsam. Στην περίπτωση ειδικών πόλεων που βρίσκονται άμεσα
υπό κεντρική αρχή, τα επαρχιακά ή δημοτικά δικαστήρια λειτουργούν ως
πρωτοβάθμια δικαστήρια για αστικές και ποινικές υποθέσεις. Στο χαμηλότερο
επίπεδο βρίσκονται τα δικαστήρια των λαών, που είναι εγκατεστημένα σε κοινές
πόλεις, κομητείες και αστικές περιοχές. Υπάρχουν ειδικά δικαστήρια για τις ένοπλες
δυνάμεις και για τους εργάτες των σιδηροδρόμων. Τα στρατιωτικά δικαστήρια είναι
αρμόδια για όλα τα εγκλήματα που διαπράττονται από μέλη των ενόπλων δυνάμεων ή
τα όργανα ασφαλείας του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας. Τα δικαστήρια των
σιδηροδρόμων είναι αρμόδια για ποινικές υποθέσεις που αφορούν τους εργαζόμενους
στις σιδηροδρομικές και θαλάσσιες μεταφορές. Επιπλέον, η Επιτροπή Κορεατικής
Ναυτικής Διαιτησίας εκδικάζει θαλάσσιες νομικές υποθέσεις.
Οι δικαστές και οι εκτιμητές των ανθρώπων ή οι δικαστές εκλέγονται από τα όργανα
της κρατικής εξουσίας στα αντίστοιχα επίπεδα, εκείνα του Κεντρικού Δικαστηρίου
από τη μόνιμη επιτροπή της ΖΕΠ και εκείνα των χαμηλότερων δικαστηρίων από τις
συνελεύσεις των επαρχιακών και νομαρχιακών λαών. Δεν απαιτείται νομική
εκπαίδευση ούτε πρακτική νομική πείρα για τη δικαστική διαδικασία.Το θέμα της
τιμωρίας δεν αναφέρεται ρητά στο σύνταγμα ή τον ποινικό κώδικα.
(http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-9592.html)
Οι νόμοι της Βόρειας Κορέας
i.
Ο ηγέτης είδωλο
Οι Βορειοκορεάτες είναι υποχρεωμένοι να λατρεύουν τον ηγέτη τους. Οτιδήποτε
δείχνει ασέβεια στην οικογένεια Kim, στην κυβέρνηση ή στους πολιτικούς της χώρας
θεωρείται βλασφημία και τιμωρείται αυστηρότατα.
ii. Οδήγηση
Μόνο οι άνδρες αξιωματούχοι έχουν δικαίωμα να οδηγούν. Λόγω της κυβερνητικής
αυτής απαγόρευσης, υπολογίζεται ότι μόνο ένας στους εκατό ανθρώπους έχει
αυτοκίνητο.
iii. Αλκοόλ
Από την ημέρα του θανάτου του προέδρου Kim Il-sung το 1994, η 8η Ιουνίου είναι
ημέρα πένθους κατά την οποία απαγορεύονται συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως η
κατανάλωση αλκοόλ.
iv.
Χαμόγελα
Το χαμόγελο και οι φωνές απαγορεύονται αυστηρά την ημέρα εκείνη και θεωρούνται
ασέβεια προς τον αποθανόντα πρόεδρο.
v. Εκλογές
Στην Βόρεια Κορέα πραγματοποιούνται εκλογές για την ανάδειξη των ηγετών του
κόμματος που θα κυβερνήσουν την χώρα. Ωστόσο, συνήθως ο υποψήφιος είναι
μόνο ένας και εάν υπάρχει άλλος είναι συνήθως κάποιος ηθοποιός ο οποίος έχει
προσληφθεί από τον Kim Jong-un για να χάσει.
vi.
Διεθνείς κλήσεις
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Οι διεθνείς κλήσεις απαγορεύονται. Η ενέργεια αυτή θεωρείται αδίκημα και
τιμωρείται με την ποινή του θανάτου όπως συνέβη το 2007 όταν ένας άνδρας
αποφάσισε να κάνει μια σειρά από κλήσεις στο εξωτερικό.
viii. Τόπος κατοικίας
Οι κάτοικοι της Βόρειας Κορέας δεν επιλέγουν το που θα ζήσουν. Η κυβέρνηση
επιλέγει τον τόπο διαμονής ανάλογα με την κοινωνική τάξη και τη σχέση του ατόμου
με την κυβέρνηση.
ix.
Φωτιά
Όταν ξεσπάσει φωτιά το πρώτο πράγμα που καλείται να κάνει ο πολίτης είναι να
σώσει τις φωτογραφίες των πολιτικών αρχηγών της χώρας και στη συνέχεια τα
υπάρχοντα και τη ζωή του(goo.gl/D2yRmq)
x. Κουρέματα
Υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός κουρεμάτων που μπορούν να έχουν οι πολίτες και
φυσικά υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για παράδειγμα, οι
παντρεμένες γυναίκες πρέπει να έχουν κοντά μαλλιά. Οι άντρες πρέπει να κρατούν το
μήκος των μαλλιών τους σε συγκεκριμένα εκατοστά. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας,
Κιμ Γιονγκ-Ουν, έχει κούρεμα το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα κουρέματα που
επιτρέπονται από το κράτος.( βλ. παράρτημα εικόνα 1)(https://frapress.gr/2017/07/9perierga-facts-gia-ti-voria-korea/.gr)
vii.

Βόρεια Κορέα: Ενδυμασία, Μουσική και Αλκοόλ
Γυναίκες, άνδρες και ενδυμασία
Για τις γυναίκες το μακιγιάζ σπάνια παρατηρείται πριν την αποφοίτηση από το
πανεπιστήμιο. Στα γραφεία διατίθεται και επιτρέπεται η χρήση πούδρας, μολυβιού
ματιών και κραγιόν. Τα μακριά μαλλιά είναι συνήθης γυναικεία κόμμωση, αλλά
απαγορεύεται να είναι λυτά.
Το αντρικά κουρέματα έχουν παλαιότερο ύφος. Δηλαδή, έχουν το ύφος που είχε
καθιερώσει ο Κιμ Γιονγκ-Ιλ, που ήταν «κοντό μαλλί μάχης». Τα κομμωτήρια
ανήκουν στην κρατική Επιτροπή Διαχείρισης Υπηρεσιών Άνεσης.
Ο όρος «μόδα» δεν είναι ιδιαίτερα προσιτός στους κατοίκους, καθώς τα περισσότερα
ρούχα σχεδιάζονται από την Εθνική Βιομηχανία Παραγωγής Ρούχων. Τελευταία,
επιτρέπονται και πιο φωτεινά χρώματα, ενώ το κράτος επιτρέπει περιορισμένη
πρόσβαση σε ξένα στιλ.
Τα τζιν παντελόνια έχουν πολλές φορές απαγορευθεί, ως ένδειξη παρακμής.
Μάλιστα, το να φορά ένας άνδρας τζιν σε συνδυασμό με μακρύ μαλλί, μπορεί να
οδηγήσει σε σύλληψη και επιβολή κουρέματος.
Μια καθημερινή ιεροτελεστία των Βορειοκορεατών είναι να επιβεβαιώνουν ότι στο
πέτο τους έχουν το σήμα του Κιμ Ιλ-Σουνγκ. Τα σήματα αυτά κυκλοφορούν από το
1960. (http://news.in.gr/features/article/?aid=1500163203)
Μουσική
Η κυβέρνηση έδωσε έμφαση σε οπτιμιστικές λαϊκές μελωδίες και επαναστατική
μουσική στο μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα. Τα ιδεολογικά μηνύματα
μεταφέρονται μέσω μαζικών ορχηστρικών τραγουδιών όπως οι "Πέντε Μεγάλες
Επαναστατικές Όπερες". Οι επαναστατικές όπερες διαφέρουν από τις αντίστοιχες
11

Δυτικές με την προσθήκη παραδοσιακών οργάνων και την αποφυγή διηγηματικών
τμημάτων. Η Θάλασσα του Αίματος είναι η πιο εκτελεσμένη από τις Πέντε Μεγάλες
Όπερες: από την πρεμιέρα της το 1971 έχει παιχτεί πάνω από 1,500 φορές. Δυτική
κλασσική μουσική από τον Μπραμς, τον Τσαϊκόφσκι, τον Στραβίνσκι και άλλους
συνθέτες εκτελείται από την Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα και φοιτητικές
ορχήστρες.
Η ποπ μουσική εμφανίστηκε την δεκαετία του 1980 από το Ηλεκτρονικό Σύνολο
Πότσονμπο και την Μπάντα Φωτεινής Μουσικής Ουάνγκτζεσαν. Οι βελτιωμένες
σχέσεις με την Νότια Κορέα μετά από την Διακορεατική Σύνοδο Κορυφής είχε ως
αποτέλεσμα την μείωση των άμεσων ιδεολογικών μηνυμάτων σε ποπ τραγούδια,
αλλά θέματα όπως η αδερφοσύνη, η νοσταλγία και η κατασκευή μιας δυνατής χώρας
έχουν παραμείνει. Σήμερα, η αποτελούμενη αποκλειστικά από κορίτσια μπάντα
Μορανμπόνγκ είναι το πιο δημοφιλές συγκρότημα στην χώρα. Οι Βορειοκορεάτες
έχουν εκτεθεί στην K-pop η οποία εξαπλώνεται μέσω παράνομων αγορών.
(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#.CE.A4.CE.AD.CF.87.CE.BD.CE.B5.CF.82 )

Η μουσική ελέγχεται από την κυβέρνηση στη Βόρεια Κορέα αφού πρέπει εξυμνεί το
καθεστώς. Η δυτική μουσική απαγορεύεται και η αναπαραγωγή της θεωρείται
έγκλημα κατά του έθνους, που τιμωρείται με θάνατο.
Κατανάλωση Αλκοόλ
Οι Βορειοκορεάτες μπορούν να καταναλώνουν αλκοόλ μόνο κατά τη διάρκεια
ειδικών εορτών και οι φοιτητές- μαθητές ανακρίνονται σε περίπτωση που
παραβιάσουν την απαγόρευση. Το 2012 ένας αξιωματικός του στρατού εκτελέστηκε
όταν συνελήφθη να πίνει κατά τη διάρκεια της 100ης ημέρας πένθους για το θάνατο
του πρώην ηγέτη Κίμ Γιονγκ Ιλ. ( https://www.youtube.com/watch?v=IGU_BrRlvB8)

Μνημεία και Ιστορικοί Χώροι
Η Κορεατική κληρονομιά προστατεύεται και συντηρείται από το κράτος. Πάνω από
190 ιστορικοί χώροι και αντικείμενα εθνικής σημασίας καταλογίζονται ως Εθνικοί
Θησαυροί της Βόρειας Κορέας, ενώ περίπου 1,800 πολύτιμα καλλιτεχνήματα
περιλαμβάνονται σε μια λίστα Πολιτιστικής Περιουσίας. Οι Ιστορικοί Χώροι και
Μνημεία στο Κέσονγκ και το Συγκρότημα των Τάφων του Κογκουργιό είναι
Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο.
Ιστορικά Μνημεία και Τοποθεσίες στο Κέσονγκ
Η Κέσονγκ ήταν η πρωτεύουσα της δυναστείας Goryeo που κυβέρνησε στην
Κορεατική Χερσόνησο από το 918 έως το 1392 που αντικαταστάθηκε από τη
Δυναστεία Joseon. Η πόλη έχει πολλά μνημεία που χρονολογούνται από εκείνη την
περίοδο, όπως τείχη, τα ερείπια του παλατιού, παλιά κτίρια και μοναδικές κατοικίες.
Στην περιοχή γύρω από την πόλη, υπάρχουν πολλοί βασιλικοί τάφοι, όπως ο τάφος
του βασιλιά Wang Geon, του ιδρυτή της δυναστείας Goryeo, και ο τάφος του βασιλιά
Gongmin, του 318ου βασιλιά.
Οι 12 ιστορικές τοποθεσίες στο νότιο μέρος της Βόρειας Κορέας, παρουσιάζουν την
ιστορία και τον πολιτισμό της Δυναστείας των Κόριο, από τον 10ο μέχρι και τον 14ο
αιώνα. Το σχέδιο της πόλης, τα παλάτια και τα ιδρύματα, το νεκροταφείο και τα
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αμυντικά τείχη, ενσωματώνουν την πολιτιστική, πολιτική, φιλοσοφική και
πνευματική ταυτότητα μια σημαντικής περιόδου στην ιστορία της περιοχής.
Το Σύμπλεγμα Τάφων του Κογκουργιό
Περιλαμβάνονται αρκετοί ομαδικοί και ατομικοί τάφοι, περίπου 30 επιμέρους τάφοι
από την μεταγενέστερη περίοδο του βασιλείου Κογκουργιό. Κάποιοι από αυτούς
διακοσμήθηκαν με τοιχογραφίες ( 90 από τους 10,000 που έχουν βρεθεί έως και
σήμερα ). Αυτές οι τοιχογραφίες προσφέρουν μια μοναδική μαρτυρία στην
καθημερινή ζωή αυτής της περιόδου. Καταληκτικά οι τάφοι θεωρείται ότι έχουν
κατασκευαστεί για την ταφή των βασιλιάδων, των μελών της βασιλικής οικογένειας
και της αριστοκρατίας.

Η Θρησκεία στη Βόρεια Κορέα
Η Βόρεια Κορέα είναι αθεϊστικό κράτος και η δημόσια θρησκεία αποθαρρύνεται.
Δεν υπάρχουν γνωστά επίσημα στατιστικά για τις θρησκείες στην Βόρεια Κορέα.
Σύμφωνα με την Χριστιανική Ευφυΐα, το 64.3% του πληθυσμού είναι άθρησκοι, το
16% εξασκεί τον Κορεατικό σαμανισμό, το 13.5% εξασκεί τον Τσοντοϊσμό, το 4.5%
είναι Βουδιστές και το 1.7% είναι Χριστιανοί. Η ελευθερία της θρησκείας και το
δικαίωμα για θρησκευτικές τελετές εγγυάται συνταγματικά, αλλά οι θρησκείες
περιορίζονται από την κυβέρνηση. Η Διεθνής Αμνηστία έχει εκφράσει ανησυχίες για
θρησκευτικές καταδίκες στην Β. Κορέα.
Η επίδραση του Βουδισμού και του Κομφουκιανισμού ασκεί ακόμα επιρροή στην
πολιτιστική ζωή. Ο Τσοντοϊσμός ("Γαλήνιος Τρόπος") είναι μια αυτόχθονη
συγκριτική θρησκεία που συνδυάζει χαρακτηριστικά του Κορεατικού σαμανισμού,
του Βουδισμού, του Ταοϊσμού και του Καθολικισμού. Η θρησκεία εκπροσωπείται
επίσημα από το Κόμμα Τσόνγκου που ελέγχεται από το Κόμμα των Εργαζομένων της
Κορέας.
Η αποστολή Ανοιχτές Πόρτες υποστηρίζει ότι η πιο σοβαρή καταδίωξη των
Χριστιανών γίνεται στην Βόρεια Κορέα. Υπάρχουν τέσσερις κρατικά καθιερωμένες
εκκλησίες, αλλά οι κριτικές υποστηρίζουν ότι αυτά είναι βιτρίνες για ξένους.
https://goo.gl/Eof2P1
Πλέον, Ο Κίμ, επιτρέπει μόνο στην Ορθόδοξη εκκλησία να διατηρεί τα δικαιώματα
της. Αυτό επιβεβαιώθηκε με την απόφαση του δικτάτορα να χτυπήσουν πένθιμα οι
καμπάνες της ορθόδοξης εκκλησίας της Αγίας Τριάδος στην Πιονκγιάνκ στην Βόρεια
Κορέα, προς τιμήν του Ρώσου πρέσβη, ενώ έγινε μνημόσυνο προεξάρχοντος του
Κορεάτη Ορθόδοξου Ιερέα π.Θεόδωρου. https://goo.gl/GV2MNe
Η Ζούτσε, η εθνική ιδεολογία της Βόρειας Κορέας, έχει 19 εκατομμύρια οπαδούς.
Από από κοινωνιολογική άποψη πολλοί ισχυρίζονται πως είναι σαφώς μια θρησκεία.
Η Ζούτσε (Juche), αν και έχει πολιτική βάση, είναι προφανώς περισσότερο
θρησκευτικού χαρακτήρα αφού οι ηγέτες του κράτους κατά παράδοση λατρεύονται
έως θεοί. Η λατρεία του ιδρυτή της Βόρειας Κορέας, Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο οποίος
κυβέρνησε 1994 - 2011 και του γιου του και διαδόχου Κιμ Γιονγκ Ιλ, έχει πολλά
“θρησκευτικά” χαρακτηριστικά παρόμοια με τα καθιερωμένα δόγματα. Ο ιδρυτής
του κράτους παρουσιάζεται ως θεός, και ο διάδοχός του ως “ο γιος του θεού”, ένα
μοντέλο που μοιάζει να προέρχεται από την χριστιανική θεολογία.
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Μάλιστα, σύμφωνα με τα επίσημα βιβλία της Βόρειας Κορέας, η γέννηση του Κιμ
Γιονγκ Ιλ προβλέφθηκε από ένα χελιδόνι και σηματοδοτήθηκε από θεϊκά σημάδια,
όπως ένα διπλό ουράνιο τόξο και ένα λαμπρό αστέρι.
“Είναι μια θρησκεία. Έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα πεποιθήσεων, ιερούς τόπους,
συγκεκριμένα έθιμα και εκτοπίζει άλλες θρησκείες." λέει ο Thomas J Belke, ένας
Αμερικανός προτεστάντης θεολόγος ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο για την Juche.
https://goo.gl/9sh3x2

Η Γλώσσα της Βορείου Κορέας
Η Βόρεια Κορέα μοιράζεται την Κορεατική γλώσσα με την Νότια Κορέα, παρόλο
που υπάρχουν μερικές διαλεκτικές διαφορές μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών.
Είναι επίσης μια από τις δύο επίσημες γλώσσες στην Αυτόνομη Κορεατική
Διοικητική Περιφέρεια της Γιάνμπιαν στην Κίνα.
Οι Βορειοκορεάτες αναφέρονται στην διάλεκτο της Πιονγιάνγκ ως μουνχουαό
("πολιτισμένη γλώσσα") σε αντίθεση με τις διαλέκτους της Νότιας Κορέας, όπως η
διάλεκτος της Σεούλ ή πγιοτζουνό ("πρότυπη γλώσσα"), η οποία βλέπεται ως
παρηκμασμένη επειδή χρησιμοποιεί δάνεια από τα Κινέζικα και Ευρωπαϊκές γλώσσες
όπως τα αγγλικά. Πρακτικά οι δύο διάλεκτοι διαφέρουν σε ελάχιστα σημεία , όπως
είναι η ορθογραφία και το αλφάβητο.
ΑΛΦΑΒΗΤΟ:
Το επίσημο αλφάβητο της Βόρειας Κορέας ονομάζεται Χάνγκουλ και δημιουργήθηκε
απο τον Σέτζονγκ τον Μεγάλο τον 15ο αιώνα.
Αποτελείται απο 19 σύμφωνα και 21 φωνήεντα. Αντί να γράφονται διαδοχικά , όπως
τα γράμματα του λατινικού αλφάβητου , τα γράμματα Χάνγκουλ ομαδοποιούνται σε
συλλαβικά μπλοκ.
ΣΤΟΙΧΙΣΗ:
Όπως και στην παραδοσιακή ιαπωνική και κινεζική γραφή, τα κείμενα που γράφονται
στο Χάνγκουλ γράφονταν ιστορικά από πάνω προς τα κάτω, από τα δεξιά προς τα
αριστερά και περιστασιακά γράφονται με αυτόν τον τρόπο για λόγους κομψότητας.
Σήμερα, το Χάνγκουλ τυπικά γράφεται από αριστερά προς τα δεξιά με διαστήματα
μεταξύ των λέξεων και των σημείων στίξης δυτικού τύπου.
Τα Κορεάτικα τα μιλούν περίπου 80 εκατομμύρια ατομα παγκοσμίως , από τους
οποίου οι 24 ζουν στην Βόρεια Κορέα.
Από κάποιους γλωσσολόγους θεωρείται οτι ανήκει στις Αλτα’ικές
Γλώσσες , ενώ από κάποιους άλλους οτι δεν ανήκει σε καμία ομάδα γλωσσών.

Βόρια Κορέα: Κουζίνα
Η Κορεατική κουζίνα έχει εξελιχθεί με την πάροδο των αιώνων, όπου υπήρξε
κοινωνική και πολιτική αλλαγή. Ξεκινώντας από τις αρχαίες γεωργικές και νομαδικές
παραδόσεις στην νότια Μαντζουρία και την Κορεατική χερσόνησο, έχει περάσει από
μια αλληλεπίδραση από το φυσικό περιβάλλον και από τις διαφορετικές πολιτιστικές
τάσεις. Το ρύζι και το Κιμτσί είναι βασικά Κορεατικά φαγητά. Σε ένα παραδοσιακό
γεύμα, συνοδεύουν το παντσάν και κύρια πιάτα όπως τζουκ, πουλγκόγκι ή νουντλς.
Το λικέρ σότζου είναι το πιο γνωστό παραδοσιακό Κορεατικό οινόπνευμα.
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Το πιο διάσημο Βορειοκορεατικό εστιατόριο, το Όκργιου-γκουάν, το οποίο βρίσκεται
στην Πιονγιάνγκ, είναι γνωστό για τα κρύα νουντλ ρανγκμιόν. Στα άλλα γεύματα που
σερβίρονται εκεί περιλαμβάνεται η σούπα κέφαλου με βρασμένο ρύζι, το
γκαλμπιτάνγκ, η τηγανίτα με πράσινο φασόλι, το σινσόλλο και πιάτα φτιαγμένα από
είδος χελώνας. Το Όκργιου-γκουάν στέλνει ομάδες έρευνας στην εξοχή για να
συλλέξουν δεδομένα για την Κορεατική κουζίνα και να εισάγουν νέες συνταγές.
Μερικές ασιατικές πόλεις έχουν υποκαταστήματα της αλυσίδας εστιατορίων
Πιονγιάνγκ,
στα
οποία
οι
σερβιτόροι
εκτελούν
μουσική
και
χορό.(https://goo.gl/u8SWUj)
Η κουλτούρα της Κορέας είναι μοναδική παγκοσμίως και αυτό αντικατοπτρίζεται και
στην κουζίνα της. Μπορεί τα ονόματα των φαγητών να φαίνονται ακατανόητα και
όλα να μοιάζουν ίδια. Αυτά είναι τα 5 πιο χαρακτηριστικά πιάτα της κορεατικής
κουζίνας.
Bibimbap (Ανάμικτο ρύζι)
Kimchi (καυτερό λάχανο)
Japchae (noodles)
Hoeddeok (γλυκές τηγανίτες)
Bulgogi (ψητό μοσχάρι)
(https://goo.gl/LCLheE)

Η Βόρεια Κορέα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε λοιπές
οργανώσεις
Η πρώτη εμφάνιση της χώρας στους Ολυμπιακούς έγινε το 1964. Το ντεμπούτο της
στους θερινούς αγώνες έγινε το 1972 και κέρδισε πέντε μετάλλια,
συμπεριλαμβανομένου ενός χρυσού. Εκτός από το μποϊκοτάρισμα των αγώνων στη
Σεούλ και το Λος Άντζελες, οι Βορειοκορεάτες έχουν κερδίσει μετάλλια σε όλους
τους θερινούς αγώνες από τότε.Ο αρσιβαρίστας Κιμ Ουνγκ-γκουκ έσπασε το
παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία 62 κιλών ανδρών στους Θερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες το 2012 στο Λονδίνο. Οι επιτυχημένοι ολυμπιονίκες λαμβάνουν πολυτελή
διαμερίσματα από το κράτος ως αναγνώριση για τα κατορθώματά τους.
Οι αθλητές ωστόσο φαίνεται να βιώνουν μια άλλη πλευρά των αγώνων
χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ακόλουθο: Με δάκρυα (και όχι χαράς) ο
Βορειοκορεάτης Ri Se-Gwang είναι ο τρίτος αθλητής που καταφέρνει να πάρει χρυσό
μετάλλιο στην Ιστορία της χώρας του, ωστόσο ο Ολυμπιονίκης φαίνεται πιο
λυπημένος από ποτέ!
Εκτός από τον τελικό των κρίκων, όπου το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Λευτέρης
Πετρούνιας, διεξήχθησαν και άλλoι δύο τελικοί στην ενόργανη γυμναστική. Στο
άλμα των ανδρών το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Σε Γκουάνγκ Ρι από την Βόρεια
Κορέα, ο οποίος συγκέντρωσε 15.691 βαθμούς, αλλά ήταν ίσως ο πιο θλιμμένος
νικητής που ανέβηκε ποτέ σε βάθρο!
Τα μάτια του αλλά και η έκφραση του προσώπου την ώρα που άκουγε τον εθνικό
ύμνο της Βόρειας Κορέας, φανέρωναν συναισθήματα λύπης και ανείπωτης θλίψης.
Αισθανόταν λυπημένος, όπως έσπευσαν να σχολιάσουν χιλιάδες τηλεθεατές, για την
γεύση ελευθερίας που πήρε στο Ρίο και την οποία στερείται στην πατρίδα του, όπου
βασιλεύουν ο Κιμ Γιονγκ Ουν και η προπαγάνδα του.
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Το Φεστιβάλ Αριράνγκ έχει αναγνωριστεί από το Βιβλίο Γκίνες ως το μεγαλύτερο
χορογραφικό γεγονός στον κόσμο. Περίπου 100,000 αθλητές εκτελούν ρυθμική
γυμναστική και χορούς ενώ άλλοι 40,000 συμμετέχοντες δημιουργούν μια κινούμενη
εικόνα στο παρασκήνιο. Το γεγονός είναι μια καλλιτεχνική αντιπροσώπευση της
ιστορίας της χώρας και αποτίνει φόρο τιμής στον Κιμ Ιλ-σονγκ και στον Κιμ Τζονγκιλ.Το Στάδιο Ρουνγκράντο 1ης Μαΐου, το μεγαλύτερο στάδιο του κόσμου με
χωρητικότητα 150,000 ατόμων, διοργανώνει το Φεστιβάλ.Ο Μαραθώνιος της
Πιονγιάνγκ είναι ένα άλλο αξιοσημείωτο αθλητικό γεγονός. Είναι Αγώνας Χάλκινης
Ετικέτας της IAAF, στον οποίο ερασιτέχνες δρομείς από όλο τον κόσμο μπορούν να
συμμετάσχουν.

Η σχέση της Βόρειας Κορέας με το ποδόσφαιρο
Για τον δυτικό κόσμο το ποδόσφαιρο αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον βασιλιά τον
σπορ. Αυτό δεν φαίνεται όμως να ισχύει και για την Βόρεια Κορέα, καθώς εκεί τα
παιδιά προτιμούν να παίζουν μπάσκετ και βόλεϊ, διότι τα αθλήματα αυτά απαιτούν
λιγότερο χώρο και επιτρέπουν την δημιουργία μεικτών ομάδων, χωρίς τον κίνδυνο
σοβαρού τραυματισμού.
Το επίσημο πρωτάθλημα της χώρας είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένο. Οι ομάδες
πρακτικά μπορούν να πάρουν ξένους ποδοσφαιριστές αλλά δεν το προτιμούν ,γιατί
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Το πρωτάθλημα μοιάζει περισσότερο με μια
σειρά τουρνουά, παρά με κανονική λίγκα. Επίσης, το γεγονός ότι οι περισσότερες
ομάδες είναι από την ίδια πόλη, την Πιονγκγιάνγκ, ουσιαστικά μετατρέπει τα
περισσότερα ματς σε ντέρμπι. Ο αποκλεισμός της χώρας από τον υπόλοιπο κόσμο
οδήγησε στην αργοπορημένη συμμετοχή της στις διεθνείς συλλογικές διοργανώσεις.
Έτσι, η πρώτη συμμετοχή ομάδας στο AFC President's Cup έγινε το 2014.
Σε αντίθεση με άλλες ασιατικές χώρες ,όπως η Κίνα στην οποία πρωταθλήματα όπως
η Premier League παρακολουθούνται από εκατομμύρια τηλεθεατών, οι
Βορειοκορεάτες φαίνεται να έχουν περιορισμένη επαφή με τον κόσμο του
Ευρωπαϊκού και του Νοτιοαμερικανικού ποδοσφαίρου. Λίγοι είναι αυτοί που
γνωρίζουν μεγάλες ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης. Η τηλεόραση
προβάλλει μόνο έναν αγώνα από ξένα πρωταθλήματα την εβδομάδα, ο οποίος αν και
παρακολουθείται από αρκετό κόσμο, δεν μπορεί να κάνει έναν Βορειοκορεάτη
πραγματικό οπαδό μιας ομάδας του εξωτερικού ή ενός συγκεκριμένου
ποδοσφαιριστή.
Οι φίλαθλοι των ομάδων διαφέρουν πολύ από αυτούς των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν
φορούν κασκόλ αλλά κονκάρδες του Κιμ, ενώ τα συνθήματα απουσιάζουν εντελώς.
Δεν υπάρχουν εισιτήρια διαρκείας, ο κόσμος αγοράζει εισιτήρια μόνο στις εισόδους
και παρακολουθεί ήσυχα το ματς. Επίσης, δεν φορούν τα χρώματα της ομάδας που
υποστηρίζουν και οι οπαδοί των διαφορετικών ομάδων δεν έχουν έχθρα μεταξύ τους.
Σε όλα τα παραπάνω εξαίρεση αποτελεί ο αγώνας με την Ιαπωνία το 2009, όπου το
γήπεδο ήταν γεμάτο ενώ συνθήματα και τραγούδια ακούγονταν σε όλο το στάδιο.
Αυτά συνέβησαν όμως επειδή το ματς ήταν με αντίπαλο την Ιαπωνία, τον αντίπαλο
που οι Κορεάτες ήθελαν πάρα πολύ να νικήσουν.
Με το πέρασμα του χρόνου η Βόρεια Κορέα φαίνεται να δίνει όλο και περισσότερη
σημασία στον αθλητισμό γενικότερα. Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει και για τα άτομα με
ειδικές ανάγκες, καθώς υπάρχουν πρωταθλήματα τυφλών και συμμετοχές σε
Παραολυμπιακούς αγώνες. Ο Κιμ Γιονγκ έχει πραγματικά δώσει προτεραιότητα στις
δαπάνες για τον αθλητισμό. Έχει παρατηρηθεί άνοδος 6-7% στο διαθέσιμο μπάτζετ
για τον αθλητισμό κάθε χρόνο. Το 2014 το ποσοστό έφτασε στο 17%. Πολλοί
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επισημαίνουν ότι το παραπάνω αποτελεί αποτέλεσμα της προσπάθειας δημιουργίας
ενός καλύτερου προφίλ για την κυβέρνηση τόσο στην διεθνή κοινότητα όσο και εντός
των τειχών.
Με απόφαση του κόμματος του Κιμ Γιονγκ το 2013 εγκαινιάστηκε το πλήρος
ανακαινισμένο Μέι Ντέι, το οποίο πρωτοχτίστηκε το 1989 για το Παγκόσμιο
φεστιβάλ νέων και φοιτητών που πήρε την ονομασία «Κόκκινοι Ολυμπιακοί». Τον
επόμενο χρόνο, το 2014, δημιουργήθηκε στην πρωτεύουσα μια ποδοσφαιρική
ακαδημία. Στόχος της είναι η σωστή προπόνηση από νεαρή ηλικία, ώστε να
προκύψουν στο μέλλον καλύτεροι ποδοσφαιριστές για την χώρα. Είναι μια
εντυπωσιακή εγκατάσταση, με πολλά προπονητικά γήπεδα. Ωστόσο, δεν σχετίζεται
με κάποιο συγκεκριμένο σύλλογο. Οι σύλλογοι έχουν ο καθένας δικό του
προπονητήριο, το οποίο πολλές φορές όμως δεν ανταποκρίνεται στις διεθνείς
προδιαγραφές.
Στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν την εικόνα τους στις διεθνείς διοργανώσεις,
απόκτησαν τον Νορβηγό προπονητή Γερν Άντερσεν για την εθνική τους. O πρώην
στράικερ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης πέρασε και από την Ελλάδα το 2007 για
λογαριασμό της Ξάνθης, από την οποία έφυγε επεισοδιακά. Επέστρεψε στη χώρα μας
τον Δεκέμβριο 2010 για λογαριασμό της ΑΕΛ. Έμεινε μόνο για 24 μέρες καθώς
μέτρησε μόνο ήττες, οι οποίες οδήγησαν την ομάδα στον υποβιβασμό.
Η λαμπρότερη ποδοσφαιρική στιγμή στην ιστορία της χώρας γράφτηκε το 1966,
όταν απέκλεισε την Ιταλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο και προκρίθηκε στα
προημιτελικά. Ήταν η πρώτη ασιατική χώρα που κατάφερε κάτι τέτοιο.
Αποκλείστηκε έναν γύρο αργότερα από την Πορτογαλία, χάνοντας με 5-3 και ενώ
είχε προηγηθεί με 3-0. Οι ποδοσφαιριστές παρασημοφορήθηκαν, τοποθετήθηκαν σε
πόστα και χρησιμοποιούνται ακόμα ως μέσα παραπληροφόρησης.

Η καθημερινή ζωή στη Βόρεια Κορέα
Το κείμενο περιέχει τη συνέντευξη που παραχώρησε η Φραγκίσκα Μεγαλούδη
(πρώην κάτοικος της Βόρειας Κορέας τη περίοδο 2012-2014) στο δημοσιογράφο της
lifo ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ. Σε αυτή παραθέτει τα βιώματά της στη Βόρεια
Κορέα. Αρχικά απαντώντας σε ερώτηση σχετική με το ότι κατηγορήθηκε ως ευνοϊκά
διακείμενη απέναντι στο καθεστώς αναφέρει ότι το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν
διάβασε ή δεν θέλησε να διαβάσει προσεκτικά τι ακριβώς είχα πει. Τον Απρίλιο του
'13 με την κρίση που είχαν προκαλέσει οι πυρηνικές δοκιμές της Β. Κορέας είχα
γράψει ότι παρά την ένταση το κλίμα στη χώρα ήταν σχετικά ήρεμο κι ότι είναι
απλοϊκό να εστιάζουμε σε έναν παρανοϊκό κακό που απειλεί τον πλανήτη όταν στην
περιοχή παίζεται ένα «χοντρό» γεωπολιτικό παιχνίδι όπου εμπλέκονται σε μεγάλο
βαθμό οι ΗΠΑ καθώς επίσης η Ρωσία, η Κίνα, η Ιαπωνία και βέβαια η Ν. Κορέα.
Είπα επίσης ότι στη χώρα ζουν κανονικοί άνθρωποι και όχι τίποτα ανδρείκελα ή
ρομπότ κι ότι οι διεθνείς οικονομικές κυρώσεις πλήττουν τον απλό λαό χωρίς να
βλάπτουν την ηγεσία ή να αποφορτίζουν την ένταση, πράγματα που πιστεύω ακόμα.
Επιμένω δε στο θέμα των κυρώσεων γιατί ενώ υποτίθεται ότι πλήττουν την πολεμική
βιομηχανία, η λίστα των απαγορευμένων αγαθών περιλαμβάνει ένα σωρό «αθώες»
πρώτες ύλες κι επίσης τρόφιμα και φάρμακα β' γενιάς, όπως π.χ. για τη φυματίωση.
Όταν μάλιστα είχε αρρωστήσει ο γιός μου, δυσκολευτήκαμε να βρούμε παιδιατρικές
βελόνες λόγω των κυρώσεων κάτι που είχε συνέπειες στην υγεία του. Στην Βόρεια
Κορέα παίζεται ένα καθαρά πολιτικό παιχνίδι και η ανθρωπιστική βοήθεια δεν
αποτελεί εξαίρεση. Εκείνη την εποχή διάφορα ξένα πρακτορεία με έψαχναν για
συνεντεύξεις καθώς μπορούσα να δώσω μια άμεση μαρτυρία για το συνέβαινε μέσα
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στην Πιονγκ Γιανγκ. Μίλησα τελικά σε ελληνικά ΜΜΕ και ξαφνικά βρέθηκα να με
λένε απολογήτρια του καθεστώτος! Βέβαια ειλικρινά λίγο με ενδιαφέρει η γνώμη του
καθενός πάνω σε αυτό. Έχω μάθει να λέω αυτό που πιστεύω, έχω αρκετή δουλειά
πίσω μου στις πιο δύσκολες περιοχές του πλανήτη και δεν χρειάζεται να αποδείξω
τίποτα. Ο καθένας κρίνει όπως καταλαβαίνει. Πάντως, δεν στρογγύλεψα καμιά
εικόνα ούτε είχα κάποιο συμφέρον να το κάνω, μετέφερα απλά διαπιστώσεις της
προσωπικής μου εμπειρίας. Η δαιμονοποίηση και η de facto προκατάληψη, που κι
εγώ κάπως συμμεριζόμουν προτού η τύχη με φέρει στη Β. Κορέα, είναι κακός
σύμβουλος για να κρίνεις αντικειμενικά ανθρώπους και καταστάσεις.
Στη συνέχεια, τονίζει σχετικά με την σημερινή εικόνα της Βόρειας Κορέας ότι θα
ξεκινούσε από τον μεγάλο λιμό της δεκαετίας του '90 που οφειλόταν σε ένα
συνδυασμό θεομηνιών, κακής σοδειάς, ύφεσης, λανθασμένων πολιτικών και
κακοδιαχείρισης, ένα κομβικό σημείο στην πρόσφατη ιστορία μιας χώρας που στις
δεκαετίες του '60 και του '70 ήταν από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες.
Απομυθοποιήθηκε τότε για πρώτη φορά η ηρωική διήγηση περί περιούσιου έθνους
και περί κράτους-στοργικού προστάτη χωρίς όμως κοινωνικές εντάσεις και
αναταραχές. Το μήνυμα «εισακούσθηκε», τρόπον τινά, από την ηγεσία ώστε να
αποφευχθούν και τα χειρότερα. Έκτοτε ο Κιμ Γιονγκ Ιλ, που ήταν μάλλον πιο
ρεαλιστής από τον πατέρα του ξεκίνησε να κάνει κάποια πρώτα ανοίγματα τα οποία
διεύρυνε ο σημερινός ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν . Πλέον οι Βορειοκορεάτες μπορεί να
μην τρέφονται πολύ καλά – γι΄αυτό κι εμφανίζουν μεταξύ άλλων αυξημένα ποσοστά
αναιμίας, τα οποία πάντως ακολουθούν πτωτική πορεία - αλλά δεν υπάρχει λιμός
ούτε γενικευμένη πείνα. Εδώ πρέπει κάποιος να λάβει υπόψη και τον γραφειοκρατικό
μηχανισμό, τη μορφολογία της χώρας και το κακό οδικό δίκτυο τα οποία
δημιουργούν συχνά προβλήματα ανεφοδιασμού, ειδικά στον άγονο βορρά. Μπορεί
έπειτα να μην διαθέτουν πολλά αγαθά και ανέσεις, έχουν όμως τα βασικά κι άλλωστε
η έννοια της στέρησης είναι σχετική, αυτό που φαντάζει «λίγο» στα δικά μας μάτια
μπορεί για κάποιον άλλο λαό να είναι φυσιολογικό.
Στη συνέχεια, σε ερώτηση αναφορικά με την αλλαγή της κατάστασης στη χώρα τα
τελευταία χρόνια ,υποστηρίζει πως αυτό είναι κάτι που παραδέχονται και οι επικριτές
της. Το βιοτικό επίπεδο έχει ανέβει αισθητά, ειδικά στις πόλεις, υπάρχει
περισσότερος ελεύθερος χρόνος, περισσότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με χόμπι
ενώ βρίσκεις πια και εισαγόμενα αγαθά – ρούχα, τρόφιμα, καλλυντικά κ.λπ. - παρά το
εμπάργκο. Για όλα, μάλιστα, τα πορτοφόλια – στην Πιονγιάνγκ είχε ανοίξει θυμάμαι
ένα κινέζικο σούπερ μάρκετ για φτηνές αγορές καθώς κι ένα από τη Σιγκαπούρη με
προϊόντα πολυτελείας. Βρίσκεις φίρμες όπως Zara, Max & Spenser, Coco Chanel,
πετυχαίνεις μέχρι κι ελληνικά προϊόντα όπως ελαιόλαδο Σπάρτης, φέτα Δωδώνης και
χυμούς Φλώρινας. Πολύ δημοφιλή ήταν επίσης τα πατατάκια Lay's, ανάρπαστα
γίνονταν! Έχει σιωπηρά επιτραπεί το άνοιγμα ιδιωτικών επιχειρήσεων, υπάρχουν
ευκαιρίες αυτοαπασχόλησης και μια ανερχόμενη μεσαία τάξη που βιοπορίζεται
κυρίως από το εμπόριο ή/και το παρεμπόριο και δεν σχετίζεται με την παραδοσιακή
κομματική νομενκλατούρα. Θα πρέπει κανείς να εντρυφήσει στην ταραγμένη
κορεατική ιστορία για να μπορέσει να κατανοήσει την ψυχολογία των
Βορειοκορεατών. Τα 500 χρόνια φεουδαρχίας ακολούθησε η βάρβαρη ιαπωνική
κατοχή, εναντίον της οποίας δρούσε το αντάρτικο του Κιμ Ιλ Σουνγκ, παππού του
Κιμ Γιονγκ Ουν. Μετά την απελευθέρωση και τον αιματηρό εμφύλιο που
ακολούθησε, το κομμουνιστικό καθεστώς του βορρά «αντέστρεψε» την παραδοσιακή
κοινωνική δομή τοποθετώντας στην κορφή της πυραμίδας τους αγρότες.
Τέλος μίλησε για την γενική της εντύπωση στη χώρα. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι
Βορειοκορεάτες είναι φιλότιμοι, φιλόξενοι, περίεργοι για το διαφορετικό και είναι
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μεγάλη τους χαρά να μοιραστούν ένα φαγητό ή ένα ποτό μαζί σου όταν βγαίνουν στα
πάρκα για πικ νικ, που είναι κάτι πολύ διαδεδομένο όταν ο καιρός το επιτρέπει.
Σουτζού λέγεται το εθνικό τους ποτό, κάτι σαν ρακί που το προσθέτουν στην μπίρα
τους και είναι δυναμίτης! Έχουν ένα ιδιαίτερο χιούμορ και αυτοσαρκασμό–
αποκαλούν π.χ. τα Μac Burger, Mac Kim - κι αν σε εμπιστευθούν σου ανοίγονται
αλλά μέχρι ένα σημείο, μια συζήτηση μαζί τους σπάνια βαθαίνει και δύσκολα
καταλαβαίνεις τι ακριβώς πιστεύουν. Έχουν διαφορετικούς κώδικες από μας τους
Δυτικούς ενώ και λόγω της κυβέρνησης τους γενικά προσέχουν πολύ τι και πώς θα το
πουν. Μπορώ πάντως να πω ότι μου λείπει η ζωή μου στη Βόρεια Κορέα και πολύ θα
ήθελα να επιστρέψω, όχι όμως σαν τουρίστρια. Στα αρνητικά, τώρα, πέρα από τα
αυτονόητα θα προσέθετα τον διαρκή, ανεπαίσθητο φόβο που σε διακατέχει μην τυχόν
πεις ή κάνεις κάτι που να αντιβαίνει στους κανόνες, τους οποίους κανείς δεν γνωρίζει
απόλυτα. Καλλιεργείται έτσι ένα συναίσθημα ανασφάλειας εφόσον κιόλας δεν είναι
μόνιμοι αλλά μεταβάλλονται κατά το δοκούν!

Καθημερινή ζωή στην Βόρεια Κορέα-Β’ μέρος
Είναι μια από τις τελευταίες απολύτως κλειστές κοινωνίες στον κόσμο και ακριβώς
λόγω της απομόνωσής της, η Βόρεια Κορέα προσελκύει παγκόσμιο ενδιαφέρον -και
περιέργεια- για το τι συμβαίνει μέσα στα καλά περιφρουρούμενα σύνορά της.
Σύμφωνα με το BBC, που επιχείρησε να σκιαγραφήσει το προφίλ της χώρας,
οργανώσεις αρωγής εκτιμούν πως δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή
τους από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 λόγω των ελλείψεων τροφίμων και της
οικονομικής κακοδιαχείρισης. Η χώρα, γράφει το βρετανικό δίκτυο, στηρίζεται σε
ξένη βοήθεια για να θρέψει τους πολίτες της.
Το καθεστώς της Βόρειας Κορέας έχει πολλάκις κατηγορηθεί και για συστηματική
παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ δεν λείπουν και οι αναφορές για
βασανιστήρια, δημόσιες εκτελέσεις αλλά και εξαναγκαστικές αμβλώσεις και
βρεφοκτονίες σε στρατόπεδα κράτησης. Η Διεθνής Αμνηστία εκτιμά πως
εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κρατούνται σε χώρους όπου, όπως λέγεται, τα
βασανιστήρια και οι εκτελέσεις είναι στην καθημερινότητα.
Τον Δεκέμβριο του 2014 ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για δράση ώστε να μην
μείνουν ατιμώρητα τα εγκλήματα που τελούνται στη Βόρεια Κορέα. Στην έκθεση που
είχε δημοσιευθεί τον Φεβρουάριο του ίδιου χρόνου, γινόταν λόγος για ανείπωτες
βαρβαρότητες που θυμίζουν τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τους Ναζί κατά
τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη σύνταξη της έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ
άλλων αποδεικτικά στοιχεία και μαρτυρίες από 320 αυτόπτες μάρτυρες, εξόριστους ή
αποστάτες του καθεστώτος. Η Πιονγκγιάνγκ απέρριψε «κατηγορηματικά και
πλήρως» την έκθεση των επιθεωρητών την οποία αποκάλεσε «προϊόν
πολιτικοποίησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων από την πλευρά της Ε. Ε. και της
Ιαπωνίας σε συμμαχία με την εχθρική πολιτική των ΗΠΑ».
Παράλληλα με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της που την άνουν να μοιάζει
άλλοτε με κόλαση άλλοτε με φρούριο άλλοτε με καρικατούρα η Βόρεια Κορέα είναι
μια χώρα που έχει την καθημερινότητά της. Οι κάτοικοι ξυπνούν κάθε πρωί με
σειρήνα που χτυπάει σε όλες τις πόλεις, σύμφωνα με τη Wikipedia. Όσα γνωρίζουμε
για τη ζωή τους προέρχονται είτε από τους λιγοστούς ανθρώπους που κατάφεραν να
φύγουν ( η έξοδος από τη χώρα απαγορεύεται ) είτε από τους επίσης λιγοστούς
δημοσιογράφους που καταφέρνουν να ταξιδέψουν εκεί.
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Ιστορία Κορέας 0- 1500μΧ
Η πρώτη περίοδος της μετά Χριστόν Κορεατικής ιστορίας ονομάζεται περίοδος των
Τριών Βασιλείων ( 57πΧ – 668μΧ ) ωστόσο υπήρχαν 78 στο σύνολο μικρά άλλα και
μεγαλύτερα φυλετικά κράτη (Παράρτημα Α,Εικ1) κυρίως στην νότια Κορέα
(Wikipedia The Free Encyclopedia) . Βαθμιαία όμως μέχρι τα τέλη του 5ου αιώνα και
μέσα από πολέμους αναδείχτηκαν τρία μεγάλα κράτη (Wikipedia The Free
Encyclopedia) . Το βασίλειο του Goguryeo ή Goreyo που ήταν και το μεγαλύτερο
και καταλάμβανε περιοχές της Βόρειας Κορέας και της νότιας Μαντζουρίας
(Wikipedia The Free Encyclopedia)και τα βασίλεια του Baekje και του Silla
(Wikipedia The Free Encyclopedia) που αμφότερα βρίσκονται στην Νότια Κορέα
(Παράρτημα Α,Εικ2). Το 660 το βασίλειο του Silla με την βοήθεια των κινέζων
υπέταξε το βασίλειο του Baekje και το 668 το βασίλειο του Goreyo θέτοντας υπό την
κυριαρχία του όλη την κορεατική χερσόνησο (Wikipedia The Free Encyclopedia) .
Στα τέλη του 9ου αιώνα όμως και ύστερα από μια περίοδο ακμής στο βασίλειο Silla
ξέσπασαν εμφύλιοι πόλεμοι (Wikipedia The Free Encyclopedia). Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα την εκτεταμένη απόσχιση περιοχών και την δημιουργία δυο νέων
κρατών του Hubaekje και του Hugoreyo ή Taebong δηλαδή του ύστερου Baekje και
Goreyo αντίστοιχα (Παράρτημα Α,Εικ3) (Wikipedia The Free Encyclopedia) . Από
τότε ξεκίνησε μια νέα σειρά πολέμων που έληξε το 936 με νικητή το κράτος του
ύστερου Goreyo και νέα επανένωση της χερσονήσου . (Wikipedia The Free
Encyclopedia) Το 1388 και ύστερα από την μογγολική κατοχή ο στρατηγός Yi
(Παράρτημα Α,Εικ4)υποστηριζόμενος από την κινεζική δυναστεία Μινγκ οργάνωσε
πραξικόπημα και σκότωσε τον αυτοκράτορα και τους διαδόχους του ανεβαίνοντας ο
ίδιος στον θρόνο (Wikipedia The Free Encyclopedia). Αυτός ο στρατηγός
εγκαθίδρυσε την δυναστεία του Joseon η οποία βασίλευε μέχρι το 1897 (Wikipedia
The Free Encyclopedia).

Η ιστορία της Κορέας 1500-1945 μ.Χ.
Η Δυναστεία του Joseon
Κατά τη διάρκεια του 15ου και του 16ου αιώνα, η δυναστεία του Joseon περιλάμβανε
πολλούς καλοπροαίρετους ηγεμόνες που προώθησαν την παιδεία και την επιστήμη.
Οι πιο αξιοσημείωτοι μεταξύ τους ήταν ο Σεγιόνγκ ο Μέγας (1418-50), ο οποίος
εξέδωσε το χουνγκούλ, το κορεατικό αλφάβητο. Αυτή η χρυσή εποχή γνώρισε
μεγάλες πολιτιστικές και επιστημονικές εξελίξεις, όπως η εκτύπωση, η
μετεωρολογική παρατήρηση, η αστρονομία, η επιστήμη του ημερολογίου, η
κεραμική, η στρατιωτική τεχνολογία, η γεωγραφία, η χαρτογραφία, η ιατρική και η
γεωργική τεχνολογία, κλπ. Η Δυναστεία Joseon εφάρμοσε ένα σύστημα ιεραρχείας
που αποτελούνταν από τους yangban η ευγενής τάξη, η jungin η μεσαία τάξη, η κοινή
τάξη γιανγκίν και η cheonin τη χαμηλότερη τάξη, η οποία περιελάμβανε επαγγέλματα
όπως του κρεοπωλη, βυρσοδέψη, σαμάνου, διασκεδαστή και του nobi, του
δουλοπάροικους.
Το 1592 και πάλι το 1597, οι Ιάπωνες εισέβαλαν στην Κορέα. ο κορεάτικος στρατός
εκείνη την εποχή ήταν απροετοίμαστος και ανεκπαίδευτος, λόγω των δύο αιώνων
ειρήνης στην κορεατική χερσόνησο. Η Toyotomi Hideyoshi σκόπευε να κατακτήσει
την Κίνα και την Ινδία μέσω της Κορεατικής Χερσονήσου, αλλά νικήθηκε από την
ισχυρή αντίσταση του Δικαίου Στρατού, τη ναυτική υπεροχή του ναυάρχου Yi Sunsinand των χελωνών (έτσι λέγονταν τα πλοία των Κορεατών) του και την βοήθεια
από τον αυτοκράτορα Wanli της δυναστείας των Μινγκ της Κίνας. Ωστόσο, ο Joseon
γνώρισε μεγάλη καταστροφή, συμπεριλαμβανομένης μιας τεράστιας απώλειας
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πολιτιστικών μνημείων, όπως ναών και παλατιών, στην ιαπωνική λεηλασία και οι
Ιάπωνες επέστρεψαν στην Ιαπωνία. Περίπου 100.000-200.000 μύτες που κόπηκαν
από θύματα της Κορέας. Λιγότερο από 30 χρόνια μετά τις ιαπωνικές επιδρομές, ο
Μάνχος εκμεταλλεύτηκε τον εξασθενημένο κράτος του Joseon και εισέβαλε το 1627
και το 1637 και στη συνέχεια κατέκτησε την αποσταθεροποιημένη δυναστεία των
Μινγκ.
Μετά την ομαλοποίηση των σχέσεων με τη νέα δυναστεία του Qing, ο Joseon
γνώρισε μια περίοδο ειρήνης σχεδόν 200 ετών. Οι βασιλιάδες Yeongjo και Jeongjo
οδήγησαν μια νέα αναγέννηση της δυναστείας Joseon κατά τη διάρκεια του 18ου
αιώνα.
Τον 19ο αιώνα, οι βασιλικές οικογένειες πήραν τον έλεγχο της κυβέρνησης,
οδηγώντας σε μαζική διαφθορά και αποδυνάμωση του κράτους και σε έντονη
φτώχεια και αγροτικές εξεγέρσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Επιπλέον, η κυβέρνηση
Joseon υιοθέτησε μια αυστηρή απομονωτική πολιτική, κερδίζοντας το ψευδώνυμο
"το βασίλειο των ερημίτων", αλλά τελικά απέτυχε να προστατευθεί από τον
ιμπεριαλισμό και αναγκάστηκε να ανοίξει τα σύνορά της ξεκινώντας μια εποχή που
οδηγεί στην ιαπωνική κυριαρχία.
Κορεατική αυτοκρατορία
Αρχίζοντας το 1871, η Ιαπωνία άρχισε να ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στην Κορέα,
αναγκάζοντάς την από την παραδοσιακή σφαίρα επιρροής της Κίνας. Ως αποτέλεσμα
του πρώτου Κινο-ιαπωνικού πολέμου (1894-95), η δυναστεία του Qing έπρεπε να
εγκαταλείψει μια τέτοια θέση σύμφωνα με το άρθρο 1 της Συνθήκης του Σιμονοσέκη,
το οποίο συνήφθη μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας το 1895. Την ίδια χρονιά η
αυτοκράτειρα Το Myeongseong της Κορέας δολοφονήθηκε από Ιάπωνες πράκτορες.
Το 1897, η δυναστεία Joseon ανακήρυξε την κορεατική αυτοκρατορία (1897-1910).
Ο βασιλιάς Gojong έγινε αυτοκράτορας. Κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης
περιόδου, η Κορέα είχε κάποια επιτυχία στον εκσυγχρονισμό της στρατιωτικής της
οικονομίας, των νόμων περί ακινήτων, του εκπαιδευτικού συστήματος και των
διαφόρων βιομηχανιών. Η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες
όλοι επένδυσαν στη χώρα και προσπάθησαν να την επηρεάσουν πολιτικά.
Το 1904, ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος έσπρωξε τους Ρώσους μακριά από τον αγώνα
για την Κορέα. Στη Μαντζουρία, στις 26 Οκτωβρίου 1909, ο Jung-geun δολοφόνησε
τον πρώην γενικό γραμματέα της Κορέας, Itō Hirobumi, για το ρόλο του στην
προσπάθεια να αναγκάσει την Κορέα να παραδοθεί στους Ιάπωνες άνευ όρων.
Ιαπωνική κατοχή και παράρτημα Ιαπωνίας-Κορέας
Το 1910, μια ήδη στρατιωτικά κατεχόμενη Κορέα ήταν αναγκασμένη να υπογράψει
τη Συνθήκη Συνδέσεως Ιαπωνίας-Κορέας. Η συνθήκη υπογράφηκε από τον Lee WanYong, ο οποίος έλαβε τη γενική εξουσιοδότηση από τον αυτοκράτορα. Ωστόσο, ο
αυτοκράτορας λέγεται ότι δεν έχει κυρώσει στην πραγματικότητα τη συνθήκη
σύμφωνα με τον Yi Tae-jin . Υπάρχει μια μακρά διαφωνία κατά πόσο αυτή η
συνθήκη ήταν νόμιμη ή παράνομη λόγω της υπογραφής της υπό την πίεση, της
απειλής δύναμης και της δωροδοκίας.
Η κορεατική αντίσταση στην άγρια ιαπωνική κατοχή οργάνωσε την ειρηνική
διαδήλωση του 1919, κατά την οποία σκοτώθηκαν 7000 διαδηλωτές από την
ιαπωνική αστυνομία και στρατό . Το κορεατικό απελευθερωτικό κίνημα εξαπλώθηκε
επίσης στη γειτονική Μαντζουρία και τη Σιβηρία.
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Περισσότεροι από πέντε εκατομμύρια Κορεάτες ήταν στρατολογημένοι για εργασία
που ξεκίνησε το 1939, και δεκάδες χιλιάδες άνδρες αναγκάστηκαν να στρατευθούν
στην Ιαπωνία . Σχεδόν 400.000 κορεάτες εργάτες πέθαναν . Περίπου 200.000
κορίτσια και γυναίκες, κυρίως από την Κίνα και την Κορέα, εξαναγκάστηκαν σε
σεξουαλική δουλεία για τον ιαπωνικό στρατό. Το 1993, ο Γενικός Γραμματέας του
Υπουργικού Συμβουλίου της Ιαπωνίας Yohei Kono αναγνώρισε τις τρομερές αδικίες
που αντιμετωπίζουν αυτές οι γυναίκες . Κατά την προσάρτηση της στην Ιαπωνία, η
κορεατική γλώσσα απαγγορεύτηκε σε μια προσπάθεια εξάλειψης της κορεατικής
εθνικής ταυτότητας. Οι Κορεάτες αναγκάστηκαν να πάρουν τα ιαπωνικά επώνυμα,
γνωστά ως Sōshi-kaimei. Η παραδοσιακή κορεατική κουλτούρα υπέστη σοβαρές
απώλειες, καθώς καταστράφηκαν πολυάριθμα κορεάτικα πολιτιστικά αντικείμενα ή
μεταφέρθηκαν στην Ιαπωνία . Μέχρι σήμερα, πολύτιμα κορεατικά αντικείμενα
μπορούν συχνά να βρεθούν σε ιαπωνικά μουσεία ή σε ιδιωτικές συλλογές. Μία
έρευνα της κυβέρνησης της Νότιας Κορέας αναγνώρισε 75.311 πολιτιστικά στοιχεία
που ελήφθησαν από την Κορέα, 34.369 στην Ιαπωνία και 17.803 στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Ωστόσο, οι ειδικοί εκτιμούν ότι στην Ιαπωνία παραμένουν στην
πραγματικότητα πάνω από 100.000 αντικείμενα.
Οι Ιάπωνες αξιωματούχοι
θεώρησαν ότι διέσωσαν τους πολιτιστικούς θησαυρούς της Κορέας. Η Κορέα και η
Ιαπωνία εξακολουθούν να διεκδικούν την κυριότητα των νησιών Dokdo, που
βρίσκονται ανατολικά της Κορεατικής Χερσονήσου.
Υπήρξε ένα σημαντικό ποσοστό μετανάστευσης στα υπερπόντια εδάφη της
αυτοκρατορίας της Ιαπωνίας κατά την ιαπωνική περίοδο κατοχής,
συμπεριλαμβανομένης της Κορέας . Μέχρι το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου,
υπήρχαν πάνω από 850.000 Ιάπωνες άποικοι στην Κορέα. Μετά τον Β Παγκόσμιο
Πόλεμο, οι περισσότεροι από αυτούς τους ξένους στο εξωτερικό επαναπατρίστηκαν
στην Ιαπωνία.

Η Σύρραξη
Στις 4 π.μ. της 25ης Ιουνίου 1950 ο βορειοκορεατικός στρατός πέρασε τη μεθόριο
του 38ου παραλλήλου από 11 σημεία, αιφνιδιάζοντας πλήρως Νοτιοκορεάτες και
Αμερικανούς. Μέσα σε τρεις μέρες, τα στρατεύματα του Κιμ Ιλ Σουγκ είχαν
καταλάβει τη Σεούλ και σχεδόν όλο το νοτιοκορεατικό έδαφος, με εξαίρεση την
περιοχή γύρω από το λιμάνι του Πουσάν στα ανατολικά της χώρας.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ επελήφθη αμέσως της υποθέσεως και διέταξε την
κατάπαυση του πυρός και την απόσυρση των δυνάμεων της Βόρειας Κορέας στον
38ο παράλληλο. Με αμερικανική παρέμβαση, κάλεσε τα κράτη - μέλη του
Οργανισμού να στείλουν στρατιωτική βοήθεια στη Νότιο Κορέα. Η Σοβιετική Ένωση
έχασε την ευκαιρία να θέσει βέτο, αφού εκείνη την περίοδο απείχε από τις εργασίες
του Οργανισμού.
Δεκαπέντε κράτη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΟΗΕ και έστειλαν δυνάμεις τους
στη Νότιο Κορέα για την απόκρουση της «ερυθράς απειλής» (Ελλάδα, Αυστραλία,
Βέλγιο, Καναδάς, Κολομβία, Αιθιοπία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νέα
Ζηλανδία, Φιλιππίνες, Νότιος Αφρική, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία και
ΗΠΑ). Πέντε αρκέστηκαν στην παροχή ιατρικού και υγειονομικού υλικού (Δανία,
Ιταλία, Σουηδία, Νορβηγία, Ινδία), ενώ η γειτονική Ιαπωνία παρείχε στρατιωτικές
διευκολύνσεις στις αμερικανικές δυνάμεις, που στάθμευαν στο έδαφός της.
Το εκστρατευτικό σώμα της χώρας μας αποτελείτο από ένα τάγμα πεζικού αυξημένης
δύναμης, ένα σμήνος μεταγωγικών αεροπλάνων και μικρά βοηθητικά κλιμάκια,
συνολικής δύναμης 1263 ανδρών. Οι Αμερικανοί επενέβησαν πρώτοι με τις δυνάμεις
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τους που στάθμευαν στην Ιαπωνία. Το γενικό πρόσταγμα είχε ο στρατηγός Ντάγκλας
ΜακΆρθουρ.
Ο Πόλεμος της Κορέας χωρίζεται σε τέσσερις περιόδους:








25
Ιουνίου - 15
Σεπτεμβρίου 1950: Χαρακτηρίζεται
από
την
Βορειοκορεατική προέλαση και τις ανασχετικές κινήσεις Νοτιοκορεατών και
Αμερικανών.
16 Σεπτεμβρίου - 25 Νοεμβρίου 1950: Στις 16 Σεπτεμβρίου 1950, οι
Αμερικανοί αποβιβάζουν ένα ολόκληρο σώμα στρατού στο Ίντσον, στα νώτα
των βορειοκορεατικών δυνάμεων και τις αποκόπτουν. Η Σεούλ
επανακαταλαμβάνεται στις 26 Σεπτεμβρίου 1950 και επιτυγχάνεται η σύνδεση
με τις δυνάμεις του Πουσάν. Γρήγορα, οι Βορειοκορεάτες υποχωρούν στον
38ο παράλληλο. Οι Αμερικανοί τους καταδιώκουν και εισέρχονται στο
έδαφός τους, με στόχο τώρα την επανένωση της Κορέας προς όφελός τους. Ο
Μακάρθουρ είχε εντολή από τον Πρόεδρο Τρούμαν να μην επιχειρήσει κατά
της γειτονικής Κίνας και να παραμείνει αυστηρά εντός του κορεατικού
εδάφους.
26 Νοεμβρίου 1950 - 10 Ιανουαρίου 1951: Στον πόλεμο μπαίνουν και οι
Κινέζοι, που ενισχύουν με 189.000 άνδρες τον Βορειοκορεατικό Στρατό.
Εξοντώνουν μια αμερικανική μεραρχία και αναγκάζουν τους Αμερικανούς να
αποτραβηχτούν στον 38ο παράλληλο. Η επιμονή του Μακάρθουρ να
μεταφέρει τον πόλεμο στην Κίνα προκαλεί την αντίδραση της πολιτικής
ηγεσίας των ΗΠΑ και την αντικατάστασή του από τον στρατηγό Ρίτζγουεϊ τον
Απρίλιο του 1951. Από τις αρχές του 1951 αρχίζει να επιχειρεί και το
Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα.
Απρίλιος 1951 - 27 Ιουλίου 1953: Έπειτα από πέντε μηνών σκληρές μάχες,
το μέτωπο σταθεροποιείται στον 38ο παράλληλο, γεγονός που επέτρεψε στην
έναρξη διαπραγματεύσεων ειρήνευσης και την υπογραφή ανακωχής στις 27
Ιουλίου 1953.

Οι συνολικές απώλειες και των δύο στρατοπέδων έφθασαν τα 2 εκατομμύρια ψυχές,
ενώ κάποιοι αναλυτές τις ανεβάζουν σε 4 εκατομμύρια. Στο πεδίο της μάχης έχασαν
τη ζωή τους περίπου 100.000 άνδρες των Νοτιοκορεατών και των Συμμάχων τους και
280.000 τραυματίστηκαν, ενώ για τους Βορειοκορεάτες και τους Συμμάχους τους οι
νεκροί ξεπέρασαν τους 400.000 και οι τραυματίες τους 486.000. Το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος, με 187 νεκρούς και 614 τραυματίες.
Παρά τη μεγάλη της διάρκεια και τις ισχυρές δυνάμεις που ενεπλάκησαν, η σύρραξη
αυτή, που έγινε σε μια περίοδο κορύφωσης του Ψυχρού Πολέμου, είχε όλα τα
χαρακτηριστικά μιας «περιορισμένης σύρραξης». Στην πραγματικότητα ήταν μια
έμμεση αναμέτρηση Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ. Ο Πόλεμος της Κορέας
θεωρητικά δεν έχει λήξει μέχρι τις μέρες μας, καθώς δεν έχει υπογραφεί συνθήκη
ειρήνης. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν κατά χιλιάδες στη Νότιο Κορέα,
κυρίως στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη του 38ου παραλλήλου.

Η Βόρειος Κορέα από την λήξη του Κορεατικού Πολέμου εώς
σήμερα
Η προσπάθεια του ηγέτη της τότε Λαοκρατικής Δημοκρατίας της Κορέας (γνωστή
σήμερα ως Βόρειος Κορέα) Κιμ Ιλ Σουνγκ να ενώσει τις δύο κυβερνήσεις (την
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Βόρεια με την Νότια Κορέα) οδήγησε με ευθύνη των Αμερικανών σε τρίχρονη
σύρραξη (1950-1953) γνωστή και ως Πόλεμος της Κορέας.Η σύρραξη εκείνη
τερματίστηκε με συνθήκη μετά από 3 χρόνια, με την υπογραφή μιας «προσωρινής»
εκεχειρίας, που διαρκεί μέχρι σήμερα. Ο πόλεμος της Κορέας, δηλαδή, τέλειωσε στις
27 Ιουλίου 1953, με τη σύναψη εκεχειρίας στα ίδια περίπου σύνορα με το 1950 και
βρισκόταν στο ίδιο σημείο απ' το οποίο είχε αρχίσει, χωρίς νικητές. Κατέληξε μια
τραγωδία με πολλά θύματα χωρίς κανένα εμφανές όφελος και για τις δύο παρατάξεις.
Τα κινεζικά στρατεύματα που είχαν έρθει εκεί για τον πόλεμο αποχώρησαν από τον
Βορρά το 1958, τα αμερικανικά παραμένουν ακόμη στον Νότο.
Ο 38ος παράλληλος όχι μόνο παρέμεινε ως σήμερα η διαχωριστική γραμμή των δύο
κρατών (Παράρτημα Β, Εικ.3,4) με συχνές κατά καιρούς αψιμαχίες, αλλά και οι
διπλωματικές εμπλοκές με τις ΗΠΑ δεν φαίνεται να έχουν σημαντικά αλλάξει ως
σήμερα.
Ο Πόλεμος της Κορέας θεωρητικά δεν έχει λήξει μέχρι τις μέρες μας καθώς δεν έχει
υπογραφεί συνθήκη ειρήνης. Στην πλέον μεταπολεμική Βόρειο Κορέα, επικράτησε
μια πυρετώδης ανοικοδόμηση της χώρας και επιβλήθηκε απόλυτη μοναρχία και η
λατρεία του «Μεγάλου Ηγέτη». Η χώρα παρέμεινε αποκλεισμένη από τον ΟΗΕ μέχρι
το 1991, εμπειρία που εξηγεί, εν μέρει τουλάχιστον, την ανάπτυξη δικών της
πυρηνικών.
Το 1992, καθώς η υγεία του Κιμ Ιλ Σουνγκ άρχισε να χειροτερεύει, ο Κιμ Γιονγκ Ιλ ο
γιός του σταδιακά άρχισε να παίρνει πρωτοβουλίες όσον αφορά διάφορα κρατικά
ζητήματα, ώσπου, όταν ο πατέρας του πέθανε από καρδιακή προσβολή το 1994,
κήρυξε τρίχρονο πένθος πριν λάβει την θέση του νέου ηγέτη. (Παράρτημα Β, Εικ.2)
Στη συνέχεια, η προσπάθεια της Βορείου Κορέας να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
παύστηκε με συμφωνία της με τις Η.Π.Α και τον αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλιντον,
που υπογράφτηκε το 1994.
Ο Κιμ Γιονγκ Ιλ επιδίωξε την ενίσχυση του στρατού και της ασφάλειας του κράτους.
Επίσης, έγιναν πιο αυστηρές οι απαγορεύσεις όσον αφορά τα ταξίδια.
Το 2001, με την εκλογή του Αμερικανού προέδρου Τζορτζ Μπους του νεότερου, η
αμερικανική κυβέρνηση αντιμετώπισε την Βόρεια Κορέα ως άξονα του κακού, ενώ η
Βόρεια Κορέα αύξησε της προσπάθειες της για την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Στις
9 Οκτωβρίου 2006, η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε ότι έκανε την πρώτη πυρηνική της
δοκιμή. Οι αναταραχές με την Νότια Κορέα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν
το 2010 με το Ναυάγιο του Τσεονάν, καθώς και με τον βομβαρδισμό της νήσου
Γιονπιόνγκ από την Βόρεια Κορέα.
Στις 17 Δεκεμβρίου του 2011, ο Ανώτατος Ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ ΓιονγκΙλ πέθανε από καρδιακή προσβολή. Ο νεότερος γιος του, ο Κιμ Γιονγκ Ουν, τον
διαδέχτηκε. Στα επόμενα χρόνια, η Βόρεια Κορέα συνέχισε να αναπτύσσει το
πυρηνικό της πρόγραμμα παρά την διεθνή καταδίκη. Αξιοσημείωτες δοκιμές έγιναν
το 2013 και το 2016.

Η οικογένεια του Ηγέτη της Βορείου Κορέας
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν είναι ο ανώτατος ηγέτης της Βόρειας Κορέας. Γεννήθηκε στις 8
Ιανουαρίου 1984 και είναι ο νεότερος Αρχηγός Κράτους παγκοσμίως. Διαδέχθηκε
τον πατέρα του Κιμ Τζόνγκ-ιλ μετά τον αιφνίδιο θάνατο του τελευταίου, τον
Δεκέμβριο του 2011.Δεν ήταν από την αρχή ξεκάθαρο εάν ο διάδοχος θα αποκτούσε
πλήρη εξουσία και ποιος θα ήταν ο ρόλος του σε μία νέα κυβέρνηση. (Παράρτημα Α,
Εικ.2)
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Είναι νυμφευμένος με την πρώην τραγουδίστρια Ρι Σόλ-τζου και έχει μία κόρη, την
Κιμ Τζού-ε. Η μητέρα του, η Κο Χονκ Χούι πέθανε το 2004. Έχει δύο αδέρφια, την
Κιμ Χο Γιονγκ, την οποία διόρισε στην ισχυρή Κεντρική Επιτροπή του Εργατικού
Κόμματος της Κορέας, και τον Κιμ Γιονγκ Τσουλ. Έχει επίσης και ετεροθαλή
αδέρφια, τον Κιμ Γιονγκ Ναμ και την Κιμ Σουλ Σονγκ. Ο παππούς του ήταν ο Κιμ Ιλ
Σουνγκ και η γιαγιά του η Κιμ Γιονγκ Σουκ. (Παράρτημα Α, Εικ.1)
Ο ίδιος ο Κιμ Γιονγκ Ουν απαίτησε να εκτελεστεί ο θείος του ο Γιανγκ Σονγκ-ταεκ
τον Δεκέμβριο του 2013, λόγω υποτιθέμενης προδοσίας, σύμφωνα με επίσημη
εφημερίδα της Βορείου Κορέας. Πιστεύεται επίσης ότι διέταξε να εκτελεστεί ο
ετεροθαλής αδερφός του Κιμ Γιονγκ Ναμ στην Μαλαισία τον Φεβρουάριο του 2017.

Πολιτική και Πεπραγμένα Κιμ Γιονγκ Ουν
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν (ΠαράρτημαΒ,Εικ1) ανέλαβε την ηγεσία της Βόρειας Κορέας μετά
τον θάνατο του πάτερα του τον Δεκέμβριο του 2011 (Lankov, 2013) . Πιο
συγκεκριμένα ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατέχει τα αξιώματα του Πρόεδρου του Εργατικού
Κόμματος της Βόρειας Κορέας, του Προέδρου της Κεντρικής Στρατιωτικής
Επιτροπής, του Προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων , του ανωτάτου
διοικητή του Στρατού και του ανωτάτου ηγέτη της Βορείου Κορέας (Wikipedia The
Free Encyclopedia) . Ύστερα από διαταγές του πατέρα του ο Κιμ στην αρχή
περιστοιχιζόταν από έμπειρους υψηλούς αξιωματούχους ωστόσο αυτός άρχισε
σταδιακά να τους αντικαθιστά με νέους δικής του επιλογής (Lankov, 2013) . Επίσης
όπως φαίνεται έδωσε την διαταγή για την δολοφονία του θειου του και του
μεγαλύτερου εξόριστου αδελφού του ώστε να διασφαλίσει την εξουσία του. Ο Κιμ
όπως και οι πρόγονοί του ασπάζεται την ιδεολογία Τζουτσε μια ιδεολογία
εμπνευσμένη από τον παππού του (Lankov, 2013). Η ιδεολογία αυτή πρεσβεύει την
εθνική αυτάρκεια και βασίζεται στο εξής τρίπτυχο: πολιτική ανεξαρτησία,
οικονομική αυτοσυντήρηση και αυτοδυναμία στην εθνική άμυνα (Wikipedia The
Free Encylopedia) . Πάνω σε αυτούς τους άξονες βασίζεται και η πολιτική του Κιμ
(Lankov, 2013). Πιο συγκεκριμένα ο Κιμ στην προσπάθεια του για ανάκαμψη της
οικονομίας εφάρμοσε κάποιες μεταρρυθμίσεις χωρίς ωστόσο να έχουν κάποια
ιδιαίτερη επιτυχία (Lankov, 2013) . Ακόμα προώθησε κάποιες καινοτομίες στην
γεωργία όπως η χωρισμός του εδάφους σε βαθμίδες (ΠαράρτημαΒ,Εικ2) με σκοπό
την αύξηση της καλλιεργούμενης έκτασης και άρα της παραγωγής (Lankov, 2013).
Επιπλέον έγιναν προσπάθειες για την ανάδειξη της Κορέας ως ένας τουριστικός
προορισμός που όμως μέχρι σήμερα έχουν αποφέρει πενιχρά αποτελέσματα (Lankov,
2013). Επιπροσθέτως εκτός από την πρόοδο που έχει σημειώσει το πυρηνικό
πρόγραμμα η Βόρειος Κορέα έχει κάνει πρόοδο και στην εξέλιξη των βαλλιστικών
πυραύλων(ΠαράρτημαΒ,Εικ3) ενώ έχει εκτοξεύσει με επιτυχία έναν δορυφόρο στο
διάστημα (Lankov, 2013). Τέλος αξιοσημείωτο είναι ότι η Βόρειος Κορέα έχει δική
της αμυντική βιομηχανία καθώς και έναν από τους πιο μεγάλους σε αριθμό
στρατιωτών στρατούς στην γη (Lankov, 2013).
Όσον αφορά την καθημερινή ζωή ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει στηρίξει έναν πιο δυτικό
τρόπο ζωής (παραβρέθηκε σε κονσέρτο ενός συγκροτήματος ποπ μουσικής) (Lankov,
2013). Ωστόσο για τον έλεγχο του λαού το καθεστώς προβαίνει σε διάφορες
μεθόδους όπως η εκτεταμένη χρήση προπαγάνδας από τα ΜΜΕ (Lankov, 2013).
Τέλος ο Κιμ Γιονγκ Ουν από το 2013 λόγω της πολεμικής ρητορικής του, της
ύπαρξης πυρηνικού οπλοστασίου και λόγω διαφόρων προκλήσεων έχει προκαλέσει
ένταση στις σχέσεις με την νότια Κορέα την Ιαπωνία και τις Ηνωμένες Πολιτείες της
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Αμερικής (Lankov, 2013). Αυτή η ένταση συμφώνα με πολλούς αναλυτές στοχεύει
στο να συσπειρώσει τους πολίτες κάτω από την εξουσία του Κιμ (Lankov, 2013).
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