
 
 
 

Δ2 Τάξη 

 
  

 
Μακεδονία 

 
 
 
Η Μακεδονία κατοικείτο από την παλαιολιθική εποχή, δηλαδή εδώ και τουλάχιστον 

100.000 χρόνια! Τη μεγαλύτερη δύναμη αλλά και δόξα γνώρισε η Μακεδονία στα 
χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν τα σύνορά της έφτασαν μέχρι τη σημερινή 
Ινδία. 

 

Η Μακεδονία συνορεύει δυτικά με την Ήπειρο, βόρεια με την Αλβανία, το κράτος 
των Σκοπίων και τη Βουλγαρία ενώ ανατολικά με τη Θράκη, με την οποία τη χωρίζει ο 
ποταμός Νέστος. Νότια συνορεύει με τη Θεσσαλία και βρέχεται από το Αιγαίο πέλαγος. 

 

Αν κάνουμε μια σύντομη «εκδρομή» στη Μακεδονία μας, θα δούμε τον Εθνικό 
Δρυμό της Πίνδου «Βάλια Κάλντα», όπου ζουν αρκούδες, λύκοι, αγριογούρουνα 
αλλά και χρυσαετοί, αρπακτικά πουλιά και δρυοκολάπτες. Την Καστοριά, με τα 
πέτρινα σπίτια χτισμένη πλάι στην ομώνυμη λίμνη. Τις λίμνες Μικρή και Μεγάλη 
Πρέσπα με τα υδρόβια και τα αρπαχτικά πτηνά. Την ορεινή πόλη Σιάτιστα με τα 
περίφημα αρχοντικά σπίτια της. Την Έδεσσα με τους φημισμένους καταρράκτες, την 
αρχαία πόλη Πέλλα τη λίμνη Βεγορίτιδα. Τη Βέροια με το φημισμένο «ρεβανί», την 
ιστορική πόλη Βεργίνα, τη Νάουσα, το καταπράσινο Δέλτα των ποταμών 
Αλιάκμονα, Λουδία και Αξιού. Τις αρχαίες πόλεις Δίον και Πύδνα. 

 

Τη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη, με το Λευκό Πύργο, τις βυζαντινές εκκλησιές 
της (θα μιλήσουμε αργότερα ιδιαίτερα γι’ αυτήν). Τις λίμνες Βόλβη και Κορώνεια που 
είναι σημαντικοί υγροβιότοποι. 

 

Ακόμη θα δούμε την αρχαία Όλυνθο, τα Στάγειρα, που είναι η πατρίδα του 
Αριστοτέλη, τις τρεις χερσονήσους της Χαλκιδικής, την Κασσάνδρα, τη Σιθωνία και 
το Άγιον Όρος με τα περίφημα μοναστήρια. 

 

Πιο πάνω θα δούμε τη λίμνη Κερκίνη, ανατολικότερα την πεδιάδα του ποταμού 
Στρυμώνα, το Κάστρο των Σερρών, και τις κορφές του Όρβηλου και του 
Φαλακρού, που είναι βιότοποι μεγάλης σημασίας. 

Στη συνέχεια θα δούμε την αμφιθεατρικά χτισμένη πόλη της Καβάλας και λίγο πιο 
έξω τους Φιλίππους με το σπουδαίο αρχαίο θέατρο, που έχτισε το 2ο αιώνα π.Χ. ο 
βασιλιάς Φίλιππος ο Β’. Στον κόλπο της Καβάλας υπάρχει ένα μαργαριτάρι, το 
πανέμορφο νησί Θάσος. 



 

Διοικητικά η Μακεδονία χωρίζεται σε τρεις περιφέρειες: 
 

Δυτική Μακεδονία 
Νομός Φλώρινας με πρωτεύουσα την Φλώρινα 
Νομός Καστοριάς με πρωτεύουσα την Καστοριά 
Νομός Γρεβενών με πρωτεύουσα τα Γρεβενά 
Νομός Κοζάνης με πρωτεύουσα την Κοζάνη 
 

Κεντρική Μακεδονία 
Νομός Πιερίας με πρωτεύουσα την Κατερίνη 
Νομός Ημαθίας με πρωτεύουσα τη Βέροια 
Νομός Πέλλας με πρωτεύουσα την Έδεσσα 
Νομός Κιλκίς με πρωτεύουσα το Κιλκίς 
Νομός Θεσσαλονίκης με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη 
Νομός Χαλκιδικής με πρωτεύουσα τον Πολύγυρο 
Νομός Αγίου Όρους με πρωτεύουσα τις Καρυές 

 

Ανατολική Μακεδονία 
Νομός Σερρών με πρωτεύουσα τις Σέρρες 
Νομός Δράμας με πρωτεύουσα την Δράμα 
Νομός Καβάλας με πρωτεύουσα την Καβάλα 

 
Βρίσκω στο χάρτη τα βουνά, τις πεδιάδες, τα ποτάμια και τις λίμνες της Μακεδονίας. 

Βουνά Πεδιάδες Ποτάμια Λίμνες 
Φαλακρό 
Όρβηλος 
Παγγαίο 

Κερδύλλια 
Χολομώντας 

Άθως 
Χορτιάτης 
Κρούσια 
Πάικο 
Βόρας 

(Καϊμακτσαλάν) 
Βέρμιο 
Πιέρια 

Όλυμπος 
Γράμμος 
Χάσια 

Αντιχάσια 

Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 

Σερρών 
 

Δράμας 

Γαλλικός 
Αξιός 

Λουδίας 
Αλιάκμονας 
Στρυμόνας 
Εδεσσαίος 

Νέστος 

Βόλβη 
Κορώνεια 

(Αγίου Βασιλείου 
ή Λαγκαδά) 
Κερκίνη 
Δοϊράνη 

Μικρή Πρέσπα 
Μεγάλη Πρέσπα 

Καστοριάς 
Βεγορίτιδα 

  



Μακεδονία 
 

Η Μακεδονία συνορεύει δυτικά με τη ________________, βόρεια με την 
____________________ το _________________________________ και τη 
___________________ ενώ ανατολικά με τη _______________, με την οποία τη 
χωρίζει ο ποταμός _________________. Νότια συνορεύει με τη _______________, 
και βρέχεται από το _______________ πέλαγος. 

Γράφω τέσσερα βουνά της Μακεδονίας: 
__________________________________________________________________ 
Γράφω τις πεδιάδες της Μακεδονίας: 
__________________________________________________________________ 
Αν γράψω τα ονόματα τεσσάρων ποταμών που χύνονται στο Θερμαϊκό κόλπο, τα 

αρχικά τους θα μου δώσουν το πρωινό μου ρόφημα: 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
_________________ 
Στο Αιγαίο χύνεται και ο _________________ και ο _________________. 
 
Λύνω το σταυρόλεξο χρησιμοποιώντας ονόματα λιμνών της Μακεδονίας. 

1             
2             
3             
4             
5             
6             

 
1. Είναι δίπλα στη λίμνη του Λαγκαδά (ή Κορώνεια ή Αγίου Βασιλείου). 
2. Τη διασχίζει ο ποταμός Στρυμόνας. 
3. Συμπληρώνουμε τις …. της Μακεδονίας. 
4. Τη μοιραζόμαστε με τα Σκόπια. 
5. Η Μικρή και η Μεγάλη …. 
6. Στα νερά της καθρεφτίζονται μεγαλοπρεπή αρχοντικά.. 
 
Υπογραμμίζω τις παραλιακές πόλεις: 
 

Θεσσαλονίκη, Δράμα, Καβάλα, Γρεβενά, Θάσος, Φλώρινα 
  


