
 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Έχει πολλά βουνά όπως το Φαλακρό όρος στο ν. Δράμας, το Παγγαίο 

στο ν. Καβάλας, το Χολομώντα  στο ν. Χαλκιδικής, το Πάικο στο ν. 
Πέλλας, το Βέρμιο .στο ν. Ημαθίας,  το Βόρα  στο νομό Φλώρινας , την 
Β. Πίνδο στο ν. Γρεβενών ,το Βερτίσκο   και το Χορτιάτη στο ν. 
Θεσσαλονίκης, τα Κερδύλια στο ν. Σερρών.  

------------------------------------------------- 

Πολλές είναι και οι λίμνες της: η Κερκίνη στο ν. Σερρών, η Δοϊράνη 

στο ν. Κιλκίς, η Βόλβη  και η λίμνη του Λαγκαδά   στο ν. Θεσσαλονίκης, 
η Βεγορίτιδα  στο ν. Πέλλας , η μικρή και η μεγάλη Πρέσπα στο ν. 
Φλώρινας και η λίμνης της Καστοριάς στο ν. Καστοριάς. 

------------------------------------------------- 

Οι μεγαλύτερες πεδιάδες είναι της  Δράμας, των Σερρών  και της 

Θεσσαλονίκης . 
------------------------------------------------- 

 Τα μεγαλύτερα ποτάμια είναι:  ο Νέστος ( που αποτελεί φυσικό όριο 

με το γεωγρ. διαμέρισμα της Θράκης ),ο Στρυμόνας ,ο Γαλλικός, ο 
Αλιάκμονας, ο Λουδίας και ο Αξιός. 

 ------------------------------------------------- 
Τα μοναδικό νησιά της Μακεδονίας είναι η Θάσος  που ανήκει στο νομό 
Καβάλας και η Αμμουλιανή που ανήκει στο ν. Χαλκιδικής. 

Η Μακεδονία έχει τρεις χερσονήσους: Κασσάνδρας ή Παλλήνης, 

Σιθωνίας και  Άθω ή Αγίου Όρους. 

Οι σημαντικότεροι κόλποι της Μακεδονίας είναι: ο Θερμαϊκός 

κόλπος, ο Στρυμονικός κόλπος, ο κόλπος Κασσάνδρας και ο κόλπος Αγίου 

όρους. 

Οι κάτοικοι ασχολούνται με το εμπόριο, την αλιεία, αλλά κυρίως με τη 

γεωργία και την κτηνοτροφία. 

Στα βουνά και στα δάση της συναντούμε σπάνια είδη φυτών και ζώων. 

Μερικά από τα πιο σημαντικά μέρη που μπορούμε να επισκεφτούμε 

είναι: οι καταρράκτες της Έδεσσας, ο Λευκός Πύργος, η Ροτόντα, η 

Καμάρα,  το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, το σπήλαιο των 

Πετραλώνων στη Χαλκιδική, το Δισπηλιό στην Καστοριά, ένα χωριό στο 

οποίο κατασκεύασαν και αναπαράστησαν έναν παλαιολιθικό παραλίμνιο 

οικισμό, τη Βεργίνα  στο νομό Ημαθίας, την παλιά πρωτεύουσα των 

Μακεδόνων , στην οποία ο αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος βρήκε τον 

τάφο του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου, πατέρα του Μ. Αλεξάνδρου, 
τον αρχαιολογικό χώρο του Δίον στην Πιερία  και τα διάσημα βουνίσια 

μονοπάτια του Ολύμπου. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CF%8C

