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ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

 

Μετά από εξουσιοδότηση των Σωματείων – μελών του Εθνικού Συμβουλί-
ου Ελληνίδων κατά την Γενική Συνέλευση τους την 20-10-2022 προς την 
Εκτελεστική Επιτροπή, τα μέλη αυτής συγκεντρώθηκαν την 25-10-2022 
και έλαβαν την παρακάτω απόφαση για  τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κα-
τά της μαντίλας στο Ιράν. 

Καταγγέλλουμε 

Τις αρχές του Ιρανικού Κράτους για τον θάνατο της Χαμσά Αμηνί εξ αιτίας 
της εμφάνισής της σε δημόσιο χώρο χωρίς μαντίλα και για τους θανάτους 
διαδηλωτών. 

Την έλλειψη σεβασμού των δικαιωμάτων των Ιρανών γυναικών από το 
θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν. 

Την υποχρεωτική επιβολή της μαντίλας και της κουλτούρας του χιτζάμπ 
στις Γυναίκες. 

Την βάναυση συμπεριφορά της Αστυνομίας του Ιράν σε βάρος  γυναικών 
που δεν συμμορφώνονται με κανόνες περί ηθικής που επιβάλλουν την 
μαντίλα και σεμνότυφους τρόπους συμπεριφοράς.  

Τον έλεγχο των Μ.Μ. Ε. από το καθεστώς του Ιράν την ελλιπή ενημέρωση 
του κοινού ως προς την πραγματική βούληση της πλειοψηφίας σχετικά με 
την αποδοχή ή μη του επιβεβλημένου κώδικα ένδυσης και συμπεριφοράς 
των γυναικών. 

Ζητούμε 

Την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για τον θάνατο της Χαμσά 
Αμηνί και τους θανάτους και τραυματισμούς που  επακολούθησαν κατά τις 
διαδηλώσεις. 

Τον σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών στο Ιράν. 

Την παύση βίας κατά Ιρανών γυναικών που δεν φορούν μαντίλα ή διαδη-
λώνουν για την κατάργησή της. 

Την κατάργηση της μαντίλας και της κουλτούρας του Χιτζάμπ από την Ι-
ρανική νομοθεσία   

Την ελεύθερη και αντικειμενική ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στο Ιράν 
κατά παράβαση των δικαιωμάτων των γυναικών. 

Την άμεση επέμβαση του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των 
Γυναικών. 

Στηρίζουμε τα δικαιώματα των Περσίδων και ενώνουμε τις φωνές 
μας: ΓΥΝΑΙΚΑ – ΖΩΗ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
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