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ΠΡΟ:    ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ 

Γιεύθσνζη Κοινοβοσλεσηικού Δλέγτοσ 

- Σμήμα Δρωηήζεων και Αιηήζεων Καηάθεζης Δγγράθων 

 

ΚΟΙΝ: - Βοσλεσηές κ.κ. Μιτάλη Καηρίνη, Δσαγγελία Λιακούλη, Ανδρέα Λοβέρδο 

 

Δ.Γ.: - Γιπλωμαηικό Γραθείο κ. Πρωθσποσργού 

- Γιπλωμαηικό Γραθείο κ. Αναπληρωηή Τποσργού 

- Γιπλωμαηικά Γραθεία κ.κ. Τθσποσργών 

- Γραθείο κ. Γενικού Γραμμαηέα 

- Γραθείο κ. Α’ Γενικού Γιεσθσνηή 

- Α4 Γιεύθσνζη 

- Διδική Νομική Τπηρεζία/Σμήμα Γημοζίοσ Γιεθνούς Γικαίοσ 

- Τπηρεζία Δνημέρωζης και Γημόζιας Γιπλωμαηίας 

- Τπηρεζία Πολιηικών Τποθέζεων Θράκης 

 

ΘΔΜΑ:    Απάνηηζη ζηην σπ’ αριθμ. 5861 από 17.06.2021 Κοινοβοσλεσηική Δρώηηζη ηων 

Βοσλεσηών κ.κ. Μιτάλη Καηρίνη, Δσαγγελίας Λιακούλη και Ανδρέα Λοβέρδοσ 

  

Οη Έιιελεο κνπζνπικάλνη πνιίηεο πνπ θαηνηθνύλ ζηε Θξάθε απνηεινύλ κέιε κίαο κεηνλόηεηαο, 
ε νπνία ζπλππάξρεη αξκνληθά κε ηελ πιεηνλόηεηα ζηελ πεξηνρή. 
 
Η Ειιεληθή Πνιηηεία, εθαξκόδνληαο ην Σύληαγκα θαη ζεβόκελε ηηο δηαηάμεηο ηεο Σπλζήθεο ηεο 
Λσδάλλεο (1923), όπσο επίζεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ δηεζλνύο θαη επξσπατθνύ δηθαίνπ γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ, ιακβάλεη 
κέηξα πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξναγσγή ηεο επεκεξίαο γηα όινπο ηνπο 
θαηνίθνπο ηεο Θξάθεο 

 
Όπσο έρσ δε πνιιάθηο επηζεκάλεη, ην Υπνπξγείν Εμσηεξηθώλ – ηόζν ε Κεληξηθή Υπεξεζία όζν 
θαη ην ζύλνιν ησλ Αξρώλ καο ζην εμσηεξηθό – παξαθνινπζεί αδηαιείπησο ηηο όπνηεο ηνπξθηθέο 
απόπεηξεο αιινίσζεο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Θξάθε, πξνβαίλνληαο ζηηο αλά πεξίπησζε 
ελδεδεηγκέλεο ελέξγεηεο. Τν απηό ηζρύεη επλνήησο θαη γηα ηηο δξάζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ 
Γεληθνύ Πξνμελείνπ ηεο Τνπξθίαο ζηελ Κνκνηελή, νη νπνίεο, όπσο θαη θάζε πξνμεληθήο Αξρήο 
μέλεο ρώξαο ζηελ Ειιάδα, νξηνζεηνύληαη κε ζαθήλεηα από ηε Σύκβαζε ηεο Βηέλλεο ηνπ 1963 
πεξί ησλ Πξνμεληθώλ Σρέζεσλ. 
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Παξάιιεια, ε ρώξα καο παξεκβαίλεη ζπζηεκαηηθά, ηόζν ζε δηκεξέο επίπεδν, όζν θαη ζε όια ηα 
αξκόδηα πνιπκεξή fora, ελεκεξώλνληαο ηε δηεζλή θνηλόηεηα γηα ηα ζνβαξά ειιείκκαηα ηεο 
Τνπξθίαο ζηνλ ηνκέα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ, αζθαιώο, ησλ 
κεηνλνηηθώλ δηθαησκάησλ. 
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