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5. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Η Μακεδονία, μια νέα ελληνική δύναμη 

Όνομα: __________________________  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Τι γνωρίζεις για τους Μακεδόνες πριν το 359 π.Χ.; 
2) Πότε και γιατί απέκτησε μεγάλη δύναμη η Μακεδονία; 
3) Τι βοήθησε την οικονομική ανάπτυξη της Μακεδονίας και ποια ήταν η πρωτεύουσά της; 
4) Τι σχέδιο είχε καταστρώσει ο Φίλιππος Β΄ για τη νότια Ελλάδα; 
5) Τι γνωρίζεις για τη μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Μακεδόνων και συμμαχιών της νότιας 

Ελλάδας στον κάμπο της Βοιωτίας; 
6) Τι γνωρίζεις για το συνέδριο που συγκάλεσε ο Φίλιππος Β΄ στην Κόρινθο; 
7)  Πότε έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας ο Αλέξανδρος; 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
1. Γράφω αριθμούς από το 1 ως το 8 για να δείξω τη σειρά των γεγονότων: 
 

 Η Πέλλα, πρωτεύουσα του κράτους, έγινε μεγάλο οικονομικό και πνευματικό κέντρο. 
 Ο μακεδονικός στρατός συγκρούστηκε με Αθηναίους και Θηβαίους στη Χαιρώνεια. 
  1 Οι Μακεδόνες άρχισαν εμπορικές σχέσεις με τους κατοίκους της νότιας Ελλάδας. 
 Ο Φίλιππος δολοφονήθηκε και βασιλιάς της Μακεδονίας έγινε ο Αλέξανδρος. 
 O Φίλιππος θέλησε να κυριαρχήσει και στη νότια Ελλάδα. 
 O Φίλιππος δημιούργησε ισχυρό στρατό, τη μακεδονική φάλαγγα και ισχυρό ιππικό. 
 Σε συνέδριο ανακήρυξαν τον Φίλιππο αρχηγό της εκστρατείας εναντίον των Περσών. 
 Ο Φίλιππος πέτυχε την κυριαρχία του κράτους του σε Μακεδονία και Θράκη. 

 
2. Η μεσοστιχίδα της Μακεδονίας: 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Τα χρυσωρυχεία του Παγγαίου βοήθησαν τον Φίλιππο να κόψει ……………. 
2) Η μακεδονική ………… έμοιαζε με φρούριο που κινείται. 
3) Τέτοιου είδους σχέσεις είχαν οι Μακεδόνες από τα χρόνια των Περσικών πολέμων με  

τους κατοίκους της νότιας Ελλάδας. 
4) Η πρωτεύουσα της Μακεδονίας. 
5)  Έγινε βασιλιάς της Μακεδονίας μετά τη δολοφονία του Φιλίππου. 
6) Στο συνέδριο που έγινε στην ………… ο Φίλιππος ανακηρύχτηκε αρχηγός της εκστρατείας 

εναντίον των Περσών. 
7) Η μεγάλη σύγκρουση των Μακεδόνων με Θηβαίους και Αθηναίους έγινε στην πόλη ………. 
8) Μακρύ δόρυ που χρησιμοποιούσαν οι Μακεδόνες στρατιώτες. 
9) Ο Φίλιππος πέτυχε να απλώσει την κυριαρχία του κράτους του σε όλη την περιοχή της 

Μακεδονίας και της …………. 
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