
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                  ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ 

 

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες: 

(Οι απαντήσεις υπάρχουν στο τέλος του εγγράφου) 

 

1. Oι πρώτοι Έλληνες πρόσφυγες που πέρασαν μαζικά τα ελληνικά σύνορα κατά τον 

20ο αι. προέρχονταν από την Ανατ. Ρωμυλία. 

2. Ο τουρκικός εθνικισμός συνέβαλε στη φιλική αντιμετώπιση των μειονοτήτων. 

3. Οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κάτω των 45 ετών επάνδρωναν τα 

τάγματα εργασίας. 

4. Το Σύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας ήταν 

συνημμένο στη συνθήκη των Σεβρών. 

5. Η Πατριαρχική Επιτροπή(Κ/πολη, Οκτ. 1918) είχε σκοπό την οργάνωση του 

επαναπατρισμού των εκτοπισμένων. 

6. Οι πρώτες απογραφές των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα αποδίδουν 

επακριβώς την αρχική πραγματικότητα. 

7. Το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων (Νοέμβ. 1922) έχτισε σπίτια για τη στέγαση 

των προσφύγων. 

8. Η Σύμβαση της Λοζάνης για την ανταλλαγή των πληθυσμών υπογράφτηκε τον 

Ιούλιο του 1923. 

9. Η Μεικτή Επιτροπή Ανταλλαγής ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της 

Λοζάνης. 

10. Η Κοινωνία των Εθνών διαφώνησε με τους όρους της Σύμβασης της Λοζάνης. 

11. Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1923 ως 

αυτόνομος οργανισμός. 

12. Η εγκατάσταση των προσφύγων έγινε πάντοτε με βάση τα κριτήρια που είχε 

υιοθετήσει η ΕΑΠ. 

13. Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ η Αγροτική Τράπεζα ανέλαβε την είσπραξη των χρεών 

των αγροτών προσφύγων. 

14. Την αστική αποκατάσταση των προσφύγων ανέλαβε αποκλειστικά η ΕΑΠ.  

15. Η οικοδόμηση των προσφυγικών συνοικισμών συνδυαζόταν πάντα με τα 

απαραίτητα έργα υποδομής. 

16. Για την οριστική εκτίμηση των περιουσιών των Ελλήνων ανταλλαξίμων 

συστάθηκαν Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Εκτίμησης. 

17. Για μεγάλο διάστημα μετά τις ελληνοτουρκικές συμφωνίες του 1930  δεν 

σημειώθηκαν τριβές μεταξύ των δύο κρατών. 

18. Οι αντιβενιζελικοί και ο φιλικός προς αυτούς τύπος καλλιεργούσαν το μίσος 

εναντίον των προσφύγων. 



19. Η κυριότερη μεταβολή στην εθνολογική σύσταση λόγω της εγκατάστασης των 

προσφύγων συνέβη στην Ήπειρο. 

20. Η άφιξη των προσφύγων επέδρασε στην ένταξη των γυναικών στον ενεργό 

πληθυσμό. 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1.Σ,  2.Λ,  3.Λ,  4.Λ,  5.Σ,  6.Λ,  7.Λ,  8Λ,  9.Σ,  10.Λ,  11.Σ,  12. Λ, 13.Σ,  14.Λ,  15.Λ,  16.Σ, 17.Σ, 

18.Σ,  19.Λ,  20.Σ. 


