
Ο  ορεινός  όγκος  του  Πάϊκου  έχει 
έκταση  399.000 στρέμματα, καταλαμβάνοντας 
το  δυτικό  τμήμα  του  Ν.Κιλκίς  και  το 
βορειοανατολικό  του  Ν.Πέλλας,  αποτελώντας 
τον μοναδικό ίσως ορεινό σχηματισμό που είναι 
εύκολα  προσπελάσιμος  τόσο  από  το  Κιλκίς 
και  τα  Γιαννιτσά  (απέχει  μόλις  30χλμ.  και 
20χλμ  αντίστοιχα)  όσο  και  από  την  Θεσ/νίκη 
(απέχει  70χλμ)  γειτνιάζοντας  μάλιστα  με  το 
εθνικό  δίκτυο  Θεσ/νίκης  -  Εύζωνοι  που 
αποτελεί  επίσης  κάθετη  πρόσβαση  στην 
Εγνατία οδό. 

Το υψόμετρο του φθάνει τα 1650 μ. με 
κυριότερες  κορυφές  την  Γκόλα Τσούκα 1650 
μ., το Καντάτσι 1607μ., τον Πύργο 1490μ., τα 
Βερτόπια  1490μ.,  την  Τσούμα  1219μ.  Είναι 
αρκετά  πλούσιο  σε  πηγαία  και  επιφανειακά 
νερά  με  κυριότερους  ποταμούς  τον 
Στραβοπόταμο,  το  ρέμα  «Κοτζά  Ντερέ» και 
το ρέμα «Γράμμος». 

  
Η  δασική  βλάστηση  εμφανίζει  μεγάλη 

ποικιλότητα  τόσο  σε  πλούσια  πυκνοφυή  και 
υψηλά δάση οξυάς, δρυός και καστανιάς όσο 
και  σε  παρεδάφια  με  αγρωστώδη  είδη  που 
καλύπτουν  τις  υψηλότερες  κορυφές 
δημιουργώντας  τοπία  λεπτομερειών  υψηλής 
αισθητικής αξίας. Η εναλλαγή αυτή των δασών 
και  των  βοσκοτόπων  που  χρωματίζεται 
εντονότερα  την  άνοιξη  και  το  φθινόπωρο  σε 
συνδυασμό  με  τους  πολλούς  μικρούς 
ποταμίσκους  που  άλλοτε  μαιανδρίζουν  και 
άλλοτε κατευθύνονται με ορμή προς τα κατάντη 
σχηματίζοντας μικροκαταρράκτες, δημιουργούν 
τοπία  λεπτομερειών  υψηλής  αισθητικής  αξίας 
λειτουργώντας  μάλιστα  πολλαπλασιαστικά 
στην αξία  των πόρων αναψυχής  της  περιοχής 
και παροτρύνοντας τον επισκέπτη να βιώσει την 
μοναδική  αυτή  βιοποικιλότητα. 

Το  Δασαρχείο  Γουμένισσας έχοντας  σαν 
στρατηγικό  στόχο  τη  δασοπονία  πολλαπλών 
σκοπών  μέσα  από  την  αειφόρο  διαχείριση  των 



δασικών  οικοσυστημάτων του  όρους  Πάϊκου 
σχεδίασε  και  υλοποίησε  ένα  ευρύ  δίκτυο  ήπιας 
δασοτουριστικής  ανάπτυξης  με  χώρους  αναψυχής, 
μονοπάτια και θέσεις θέας. 

Ανηφορίζοντας  λοιπόν  από  την 
γραφική  και  ιστορική  κωμόπολη  της 
Γουμένισσας-  πρωτεύουσα  της  Παιονίας-
ξετυλίγονται  μπροστά στον επισκέπτη  όλες  οι 
ομορφιές του Πάικου
  

Ακολουθώντας Β.Α. πορεία στον επαρχιακό 
δρόμο  Γουμένισσας  –  Κάρπης  στην  θέση  «Δύο 
Ποτάμια» όπου  συναντώνται  δύο  χείμαρροι  του 
Πάικου, κάτω από πανύψηλα και δροσερά πλατάνια, 
συναντούμε  χώρο  αναψυχής  με  μονοπάτια, 
πεζογέφυρες,  παγκάκια,  τραπεζοπάγκους,  παιδική 
χαρά  και  μια  πρωτότυπη  «πισίνα».  Φιλόξενος  και 
δροσερός χώρος ιδανικός για μαζική διημέρευση.

                               

    

Στον  ίδιο  άξονα  και  3  χλμ  από  το  χωριό 
Κάρπη,  στη  θέση  «Πετρωτό» Κάρπης,  στην 
κορυφή  της  απότομης  βραχώδους  εξάρσεως, 
εγκαταστάθηκε  κιόσκι  με  θέα  το  φαράγγι  και 
ολόκληρη την πεδιάδα μέχρι την Θεσ/νίκη. Από την 
θέση  αυτή  ακολουθώντας  το  παλιό  μονοπάτι  που 
ανακατασκευάσθηκε  μήκους  2  χλμ.,  καταλήγουμε 
στην  θέση  «Μύτικας» Κάρπης  στην  καρδιά  του 
Δημοτικού Δάσους Γουμένισσας.

  
Λίγο  έξω από  το  χωριό  Γρίβα  στην  θέση 

«Άγιος  Αντώνιος» με  το ομώνυμο εκκλησάκι  και 
σε  ένα  λόφο  που  δεσπόζει  επιβλητικά  σ΄όλη  την 
περιοχή  οργανώθηκε  χώρος   Δασικής  Αναψυχής 
που προσφέρει όλες τις ανέσεις στον επισκέπτη για 
διημέρευση.

  
Ανηφορίζοντας για την Καστανερή στα 500 

μέτρα  από  την  Γρίβα,  στην  θέση  Πετρωτό, 
ανακατασκευάσθηκε  ένα  παλιό  μονοπάτι,  μήκους 
7500 μ., που αφού διασχίσει ένα πανέμορφο δάσος 
από  οξιές  και  καστανιές,  καταλήγει  στον  αυχένα 
Ντουϊκοβο και από εκεί στην ψηλότερη κορυφή του 
Πάικου, την «Γκόλα Τσούκα» σε υψόμετρο 1650μ., 
όπου  αναπαυόμενοι  στο  πέτρινο  παρατηρητήριο 
μπορούμε να αγναντέψουμε την ευρύτερη περιοχή 
που απλώνεται κάτω από το βουνό από τα Γιαννιτσά 
και την Αλεξάνδρεια μέχρι το Πολύκαστρο και τον 
Θερμαϊκό κόλπο.

 
Έξω  από  το  χωριό  Καστανερή  στη  θέση 

«Προφήτης Ηλίας» επί του δρόμου Καστανερής – 
Λιβαδίων  σε  ένα  χώρο  με  πανύψηλες  και 
υπεραιωνόβιες  καστανιές  και  το  ομώνυμο 
εκκλησάκι  στήθηκε  ένας  χώρος  αναψυχής  με 
παγκάκια,  τραπεζοπάγκους  και  παιδική  χαρά, 
σημαντικός πόλος έλξης για τους επισκέπτες.

 Σε απόσταση 1Κm από τον προφήτη Ηλία 
στη  θέση  «Κεραϊτέλι», ξεκινά  το  εντυπωσιακό 
μονοπάτι μήκους 5χλμ. που διασχίζοντας δασώδεις 
εκτάσεις   και  εντυπωσιακούς  βραχώδεις 
σχηματισμούς καταλήγει στο ρέμα Στραβοπόταμος. 

Ανεβαίνοντας προς το κέντρο του δασικού 
συμπλέγματος και μόλις 5 Κm από την Καστανερή 
στη  θέση  Παλιοχώρι  «στήθηκε»  το  Κέντρο 
Περιβαλλοντικής  Ενημέρωσης  Πάϊκου. Σε  ένα 
πανέμορφο  και  λειτουργικό  ξύλινο  οίκημα  το 
Δασαρχείο  Γουμένισσας  φιλοδοξεί  να  προσφέρει 
στους  επισκέπτες  βασικές  πληροφορίες  και 



ενημέρωση  για  τα  Δασικά  οικοσυστήματα  του 
όρους Πάικου και την πρόσβαση σε αυτά. Από τη 
θέση αυτή σαν στρατηγείο πλέον ο επισκέπτης έχει 
στην  διάθεσή  του μια  ποικιλία  τοπίων  και  χώρων 
που μπορεί να επισκεφτεί.

Ακολουθώντας  τον  ασφαλτοστρωμένο 
δρόμο για τα Λιβάδια σε απόσταση 1:300m από το 
Κέντρο  Περιβαλλοντικής  Ενημέρωσης,  υπάρχει  η 
εντυπωσιακή θέα  «Πριματάρι» όπου ο επισκέπτης 
μπορεί  να  απολαύσει  την  εντυπωσιακή  θέα  του 
ομώνυμου φαραγγιού από το ξύλινο παρατηρητήριο 
που  υπάρχει.  Από  τη  θέση  αυτή  ξεκινάει  δασικό 
μονοπάτι μήκους  3.500 μέτρων. Πρόκειται για μια 
πανέμορφη διαδρομή μέσα από τον παχύ ίσκιο των 
πανύψηλων οξιών,  που σε συνδυασμό με το υγρό 
στοιχείο  του  ρέματος  Στραβοπόταμος,  το  οποίο 
διασχίζει 8 φορές, με εντυπωσιακά ξύλινα γεφύρια, 
με  τις  ιδανικές  εναλλαγές  χρωμάτων  και  το 
κελάηδισμα των  πουλιών,  το  κάνουν μοναδικό  σε 
ομορφιά και  απολαυστικό για  όλες τις  εποχές  του 
έτους.  Το  μονοπάτι  καταλήγει  σε  χώρο  Δασικής 
Αναψυχής  στη  θέση  Στραβοπόταμος δίπλα  στον 
ασφαλτοστρωμένο  δρόμο  για  τα  Μ.Λιβάδια  όπου 
υπάρχει  και  ξύλινο  λυόμενο  οίκημα  του 
Δασαρχείου.

       

       

Από  τη  θέση  Λυόμενο  Στραβοποτάμου  ο 
επισκέπτης ακολουθώντας σε ΝΔ πορεία τον δασικό 
δρόμο Στραβοπόταμο – Γκρόπ σε απόσταση 3.000μ, 
στην  καρδιά  ενός  πανέμορφου  δάσους  οξυάς 
συναντά το χώρο Δασικής αναψυχής «Βάλε Όρβο» 
με βρύση που ρέει  «παγωμένο νερό»,  με λυόμενο 
οίκημα,  ψησταριές,  τραπεζόπαγκους,  παγκάκια, 
παιδική χαρά. Εκεί μπορεί να απολαύσει το φαγητό 
του με την οικογένειά του ή τους φίλους του και να 
συλλέξει  μανιτάρια  που  υπάρχουν  άφθονα  στην 
θέση αυτή.

        Ακολουθώντας τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
για  Μ.Λιβάδια  συναντάμε  το  χώρο  Δασικής 
Αναψυχής  στη  βρύση  Γιούδα και  στη  συνέχεια 
αφού  περάσαμε  από  το  Βλαχοχώρι  Μ.Λιβάδια 
μπορούμε ανεβαίνοντας τις κορυφές  «Πύργος» και 
«Ανεμοράχη» όπου  υπάρχουν  πέτρινα 
παρατηρητήρια  να  απολαύσουμε  μια  υπέροχη  θέα 
προς  το  οροπέδιο  των  Λιβαδίων,  με  απαράμιλλες 
εναλλαγές  τοπίου  μεταξύ  ορεινών  βοσκοτόπων, 
αγροτικών  καλλιεργειών  και  πανύψηλου  δάσους 
οξυάς.

    
 

Με  αφετηρία  το  Κέντρο  Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης  στο  Παλιοχώρι  μπορούμε 
ανεβαίνοντας στην θέση «Σέλμα» να περπατήσουμε 



το  μονοπάτι  που  διασχίζει  το  δάσος  οξιάς, 
καταλήγει στην πηγή  «Μάντοβα» και απ΄εκεί  στο 
«Βάλε Όρβο» στον χώρο αναψυχής.

Από  το  Παλαιοχώρι  ακολουθώντας  νότια 
πορεία τον δασικό δρόμο καταλήγουμε στην θέση 
«ΒΑΟ» στα όρια του χωριού Κρώμνη όπου υπάρχει 
το  εγκαταλειμμένο  ομώνυμο  καταφύγιο.  Ο  χώρος 
αυτός  οργανώθηκε  σε  χώρο  αναψυχής  όπου  με 
φόντο  την  πεδιάδα  των  Γιαννιτσών,  ο  επισκέπτης 
βρίσκει έναν ιδανικό χώρο διημέρευσης.  

www.goumenissa.eu


