
    
    Η Διοικητική περιφέρεια του Δήμου Αξιούπολης 
καλύπτει  το  Βορειοανατολικό  μέρος  του  όρους 
ΠΑΊΚΟ,   από την κορυφή μικρό  Καντάτσι μέχρι 
το  κυρίως  Σκρά  και  την  Ελληνοσκοπιανή 
μεθόριο, και με ανατολικό όριο τον ποταμό Αξιό. 
   Καλύπτει  δασική έκταση  188.730 στρεμμάτων 
Πρόκειται για μια περιοχή , όπου κυριαρχεί το υγρό 
στοιχείο, σε συνδυασμό με την πυκνή βλάστηση , 
και  τους  έντονους  γεωλογομορφολογικούς 
σχηματισμούς.

 
    Η δασική βλάστηση αποτελείται από  πυκνοφυή 
και υψηλά δάση Οξυάς, Δρυός και Πεύκης, και με 
έντονη την παρουσία της παραποτάμιας βλάστησης 
–Σκλήθρα-Πλατάνια- Ιτιές.   

      Η Στρατηγική του  Δασαρχείου Γουμένισσας, 
στηριζόμενη  στην  αειφόρο  διαχείριση  των 
δασικών  οικοσυστημάτων έχει  σαν   στόχο  τη 
δασοπονία  πολλαπλών  σκοπών  .   Έτσι  σχεδίασε 
και  υλοποίησε   ένα  ευρύ  δίκτυο  ήπιας 
δασοτουριστικής  ανάπτυξης  με  χώρους  αναψυχής, 
μονοπάτια και θέσεις θέας. 
    Βασικός  άξονας  πάνω στον οποίο στηρίχτηκε 
στον  σχεδιασμό  του  το  Δασαρχείο  ,  είναι  η 
εγκαταλελειμμένη  γραμμή   του  Ιστορικού 
Ντεκοβίλ , που κατασκευάστηκε από τους Γάλλους 
στις αρχές του 20ου αιώνα κατά μήκος του Κοτζά-
Ντερέ,  για την μεταφορά μεταλλευμάτων 
   Εξορμώντας  από  την   κωμόπολη  της 
Αξιούπολης  και ακολουθώντας πορεία παράλληλη 
προς  τονΑξιό  Ποταμό   ο  επισκέπτης   βρίσκεται 
μπροστά  σε  μια  εντυπωσιακή  και  αρμονική 
εναλλαγή  βλάστησης  και   υγρού  στοιχείου  που 
προσδίδει μια ξεχωριστή και άγρια ομορφιά   στο 
ανατολικό μέρος του Πάικου.
    Μόλις έξω από την Αξιούπολη ,στο περιαστικό 
αλσύλλιο κάτω από τα πεύκα , η πρώτη στάση μας 
οδηγεί σε  οργανωμένο χώρο    Δασικής αναψυχής, 
προσιτό  σε  επισκέπτες  αλλά  και  στους  κατοίκους 
της Αξιούπολης. 
    Ακολουθώντας τον ασφαλτωμένο  δρόμο   για τον 
οικισμό της  Πηγής  στα 5 χλμ., και αμέσως μετά 
τον  οικισμό  σχεδιάστηκε  και  ανακατασκευάστηκε 
ένα δασοτουριστικό μονοπάτι μήκους 10 χλμ, .που 
ακολουθώντας  την  πορεία  του  Κοτζά-Ντερέ του 
βασικότερου ρέματος του Πάϊκου, μας οδηγεί μέχρι 
την τεχνητή Λίμνη Μεταλλείου. 
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    Από τον οικισμό της  Πηγής  το  μονοπάτι  μας 
οδηγεί στο παρεκκλήσι του Προφήτη Ηλία Πηγής 
στο ρέμα του Κοτζά-Ντερέ, όπου οργανώθηκε ένας 
μικρός χώρος αναψυχής .  

    

  Μια διακλάδωση του μονοπατιού μήκος  1,5 χλμ 
μας  οδηγεί  στην  θέση  «τρία  γεφύρια» όπου 
ανακατασκευάστηκαν  οι  παλιές  γέφυρες  του 
Ντεκοβίλ. 
      Το κυρίως μονοπάτι ακολουθεί ανηφορικά την 
πορεία  του  ρέματος,  «γλείφει»  τις  όχθες  του, 
παρακολουθεί τους μαιανδρισμούς του, και αφού το 
διαπερνά  τέσσαρες φορές με εντυπωσιακά  ξύλινα 
γεφύρια ,

 καταλήγει   στην  εντυπωσιακή  θέση  θέας 
«Αρκούδα» με  βραχώδης  εξάρσεις  και   απότομα 
πρανή να παρακολουθούν την γαλήνια πορεία του 
ρέματος Κοτζά-Ντερέ. 
     Στην κορυφή μίας απότομης βραχώδους έξαρσης 
στήθηκε ένα κιόσκι  παρατήρησης ,  ενώ μέσα από 
ένα γραφικό μονοπάτι προσεγγίζουμε τις όχθες του 
ρέματος. 

  

  Το  μονοπάτι  από  την  Πηγή   ολοκληρώνει  την 
πορεία του στην εντυπωσιακή Λίμνη Μεταλλείου .

      Στο  χώρο  αυτό  το  Δασαρχείο   με 
προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Αξιούπολης , 
οργάνωσε ένα ευρύ δίκτυο από ευκολίες αναψυχής. 
Στην είσοδο του φράγματος οργανώθηκε χώρος  με 
παγκάκια, ψησταριές , βρύση , πάρκιγκ. 

     Ακολουθώντας  τον  δρόμο  αριστερά  και 
φτάνοντας στον κύριο κορμό του φράγματος  στο 
μικρό  εκκλησάκι  ,  κατασκευάστηκαν   ξύλινα 
σκαλοπάτια  ,  κιόσκι,  τραπεζόπαγκοι,  από όπου οι 
επισκέπτες  έχουν  μπροστά  τους  την  λίμνη  ,  που 
περιβάλλεται  από  ομαλές  και  ξεχωριστές  πλαγιές 
από δάση.
     Από το αριστερό αντέρεισμα του φράγματος 
ξεκινάει  ένα  εντυπωσιακό  μονοπάτι  με  ξύλινα 

σκαλοπάτια , που οδηγεί σε ξύλινο παρατηρητήριο 
στην κορυφή του δυτικού απότομου  πρανούς της 
λίμνης. 

  
    Ακολουθώντας τα όρια της λίμνης από το δεξιό 
αντέρεισμα  συναντάμε   το  κιόσκι   που  δεσπόζει 
στην  λίμνη  και  σε  όλη  την  περιοχή,  και  που μας 
οδηγεί  ακολουθώντας  τον  δασικό  δρόμο,   στο 
καταφύγιο  Άγριας   Ζωής   Γρίπας-Φανού του 
Δασαρχείου Γουμένισσας.
    Σε απόσταση 700 μέτρων εντός του καταφυγίου 
σε  κατάλληλο  πλάτωμα  οργανώθηκε  κατάλληλος 
χώρος  διημέρευσης,  με  κιόσκι  ,  πάγκους, 
καθίσματα, ψησταριές. 

      Από τον  χώρο αυτό  μπορούμε  να  κάνουμε 
βόλτες  γύρω από  την  λίμνη,  να  ψαρέψουμε  όταν 
επιτρέπεται. 
    Από  το  σημείο  αυτό  προβλέπεται  διαδρομή 
Ιππασίας  μήκους  15-20  χλμ.   με  εναλλακτικές 
ημερήσιες   και  διήμερες    διαδρομές  ,  έως  τους 
οικισμούς  της  Κούπας  Δ.Θ. Ξυνό Νερό και   
των Λιβαδίων Δ.Θ. Δήμου Βρύση, διασχίζοντας το 
καταφύγιο Άγριας  Ζωής , όπου πολλές φορές



   οι επισκέπτες μπορούν να δουν μπροστά τους , τα 
πανέμορφα και  περήφανα Ζαρκάδια,  Πέρδικες και 
άλλα άγρια ζώα.
      Ακολουθώντας από την Αξιούπολη τον άξονα 
του επαρχιακού δρόμου για τους οικισμούς Φανού , 
Πλαγιών,  Δογάνη  ,  πέρα  από  την  απόλαυση  του 
τοπίου  και  την  γραφικότητα  των  χωριών  ,  ο 
επισκέπτης θα βρει   σε όλους τους οικισμούς στα 
αλσύλλια  τους  ,  χώρους  δασικής  αναψυχής  για 
ξεκούραση και παιχνίδι.
    Από το χωριό Φανός  με κατεύθυνση το ιστορικό 
χωριό Σκρά , ξετυλίγονται μπροστά στον επισκέπτη 
οι  ομορφιές  του  δάσους,   που  μας  οδηγούν  στο 
Σκρά, και από εκεί ο επισκέπτης οδηγείται μέσα από 
καλαίσθητες  και  εντυπωσιακές  ενημερωτικές 
πινακίδες  στο  πανέμορφο  γεωλογικό  και  φυσικό 
σχηματισμό των Καταρρακτών Σκρά-Κούπας.

 
   Πρόκειται για ένα χώρο με απαράμιλλες φυσικές 
ομορφιές,  με  τους  εντυπωσιακούς  αλλεπάλληλους 
καταρράκτες , με την πανέμορφη φυσική  γαλάζια 
Λίμνη ,  με  το  υγρό  στοιχείο  να  είναι  κυρίαρχο 
παντού.

 

     Σε κάθε μας βήμα  καταλαβαίνουμε  τη  φύση να 
μας αγγίζει , και να μας συντροφεύει.
    Ο χώρος οργανώθηκε με κριτήριο την όσο το 
δυνατό φυσική  προσέγγιση από τον άνθρωπο,  και 
για  τον  λόγο  αυτό  επιλέχτηκε  η  πρόσβαση  με  τα 
πόδια και όχι με οχήματα.

   Έτσι  με ασφαλτωμένο δρόμο φτάνουμε στα 400 
μέτρα  από  τους  καταρράκτες  ,  αφήνουμε  τα 
οχήματά  μας  στο  χώρο  στάθμευσης  και 
ακολουθώντας  το  πέτρινο  καλντερίμι  με  τα 
σκαλοπάτια και τα ξύλινα κάγκελα οδηγούμαστε 
στους καταρράκτες ,  όπου έχουμε την δυνατότητα 
πέρα από την περιήγησή μας , στους χώρους , να
απολαύσουμε το κολατσιό μας δίπλα στο γάργαρο

 

 νερό του Κοτζά-Ντερέ  ,  και  κάτω από τον βαθύ 
ίσκιο  των  πανύψηλων  δένδρων.  Οι  πιο  τολμηροί 
δοκιμάζουν και μια βουτιά στα πολύ δροσερά νερά 
της Γαλάζιας Λίμνης .
      Από το χωριό Σκρά  προσεγγίζοντας τον οικισμό 
της  Κούπας μέσα  στην  αγκαλιά  του  πανέμορφου 
δάσους , με το καντάτσι και τα Γαρδίνια στα Νότια , 
το  οροπέδιο  των  Λιβαδίων  στα  δυτικά  και  την 
Τσούμα  και  το  κυρίως  Σκρά  στα  βόρεια,  ο 
επισκέπτης έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις. Πέρα 
από την επίσκεψη του γραφικού χωριού , μπορεί να 
περπατήσει  στο μονοπάτι Κούπα – Γκιόλμα  2 χλμ. 
να  ξεκουραστεί  στο  χώρο  διημέρευσης  Γκιόλμα  , 
δίπλα στο ρέμα . 
   Εναλλακτικά  από τον οικισμό της Κούπας μπορεί 
να κατεβεί   στην θέση θέας Βάλια-Ανάπαρτι στα 
όρια  του  Κοτζά-Ντερέ  ,  να  δεί  τα  απομεινάρια 
παλιού  νερόμυλου  ,  να  διαβεί  το 
ανακατασκευασμένο  παλιό  ξύλινο  γεφύρι  ,  να 
παρακολουθήσει  το νερό να κυλάει  ,  τις  πηγές να 
αναβλύζουν καθαρό νερό.
     Από  το  Σκρά   ο  επισκέπτης  μπορεί  να 
ολοκληρώσει την διαδρομή του  προσεγγίζοντας το 
Ξακουστό βλαχόφωνο χωριό Αρχάγγελος Αριδαίας 
,  και από εκεί μέσω των Λιβαδίων να προσεγγίσει 
τον  κυρίως  όγκο  του όρους  ΠΑΪΚΟ ,  που δίκαια 
χαρακτηρίστηκε  σαν  Ανοικτό  Παράθυρο  στις 
Ομορφιές της Μητέρας Φύσης , που οι δυνατότητες 
που  έχουμε  περιγράφονται  σε  άλλο   σχετικό 
ενημερωτικό  σημείωμα που εξέδωσε το Δασαρχείο 
Γουμένισσας. 
    Με το έντυπό μας αυτό  δίνουμε στον επισκέπτη 
την δυνατότητα να γνωρίσει το βουνό μας , και τον 
δασικό πλούτο της περιοχής , 
   Οργανώσαμε τους χώρους Έχοντας σαν βασικό 
στόχο  την  περιβαλλοντική  ενημέρωση  και 
ευαισθητοποίηση του ανθρώπου  
     Η προσέγγιση στο βουνό, η επαφή με τη φύση, η 
απόλαυση  των  φυσικών  σχηματισμών,  έχουν  σαν 
σκοπό  να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του επισκέπτη 



σε  θέματα  προστασίας  του  περιβάλλοντος  και  να 
τον μυήσουν στις λειτουργίες του.
      Ο  επισκέπτης  του  δάσους  πρέπει  να 
αντιλαμβάνεται  τι  συμβαίνει  γύρω  του  και  να 
αποκτά  άτυπα  και  βαθμιαία  τη  γνώση  των 
οικολογικών  φαινομένων.  Εκείνο  που  μας 
ενδιαφέρει είναι να απαντιέται το ερώτημα 

΄΄γιατί  γίνεται  αυτό;΄΄  ΄΄μέσα  από  ποιες 
διαδικασίες γίνεται;΄΄

      Θέλουμε οι επισκέπτες μέσα από τη χαρά και 
την ικανοποίηση που νοιώθουν όταν επισκέπτονται 
το  δάσος,  να  δέχονται  διάφορα  οικολογικά 
ερεθίσματα ώστε  να αρχίσουν να παρατηρούν και 
να αναλύουν κριτικά τα διάφορα φυσικά φαινόμενα.
Οι διευκολύνσεις που υπάρχουν, τα χαρακτηριστικά 
σημεία  του  εδάφους  (βραχώδεις  εξάρσεις, 
διάβρωση) η πλούσια εναλλαγή της βλάστησης, οι 
άφθονες  πηγές  μπορούν  να  γίνουν  και  μέσα 
ερμηνείας του φυσικού περιβάλλοντος. 
Δασαρχείο Γουμένισσας  Ν. Κιλκίς
τηλ. 23430 41207
fax. 2343042002
email: dasgoume  @  otenet  .  gr  
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