
 Distance: 2.5 km 

 Approximate time: 1 hr 15´ 

 Degree of difficulty: easy / moderate (3/10)

Starting at the Forest Village, we walk 600m east along a 

path through a coniferous forest of black pines (pinus nigra) 

and Scots pine (pinus sylvestris). Wild roses and brambles 

are tangled together in the forest clearings, and in spring 

the landscape is adorned with crocuses. The path crosses a 

forestry road and goes straight ahead into a beech forest. We 

continue along the old path that leads us to the abandoned 

military outpost of Haidou. The way is shaded by majestic 

beech trees whose fallen leaves cover the slopes in a deep 

layer. The last section of the path meets a narrow dirt road 

that leads to the outpost. To the north we can see the peak 

of Haidou, which is crowned by the watchtower. The path 

to the peak continues from the kiosk, and after climbing for 

approximately 600m. it reaches the watchtower. The sight of 

the abandoned building bears witness to the difficult years 

that this frontier area has endured . The natural landscape 

is amazing! The wild Rodopi mountain range is covered in 

dense vegetation and dominates the area with its deep, 

inaccessible ravines and gentle ridges. To the north, towards 

the Greek-Bulgarian border, the peaks of Mavri Petra, 

Gyftokastro and Therma can be seen. During the Cold War, 

the watchful eyes of guards were focused on the Rodopi 

ridges, but today the mountains beckon eager hillwalkers 

into their world of adventure.

  

Points of interest: 
Conifer and beech forest, panoramic view of Rodopi from the 

peak of Ηaidou.

 Accommodation & dining: 
 There is full accommodation and dining provision in 

Erymanthos Forest Village but hikers are advised to get in 

touch with the manager of the Village in good time.

 Ιn case of emergency, call: 112

 Απόσταση: 2.5 χλμ. 

 Εκτιμώμενος χρόνος: 1 ώρα 15´ 

 Βαθμός δυσκολίας: Σχετικά εύκολη διαδρομή (3/10)

Με αφετηρία το Δασικό Χωριό ακολουθούμε με ανατολική 

κατεύθυνση για 600μ. μονοπάτι που διασχίζει κωνοφόρο 

δάσος μαύρης και δασικής πεύκης. Αγριοτριανταφυλλιές και 

βάτα συμπλέκονται στα ξέφωτα του δάσους και την άνοιξη 

κρόκοι κοσμούν το τοπίο. Το μονοπάτι διασταυρώνεται 

με δασικό δρόμο, τον διασχίζει κάθετα και εισέρχεται σε 

δάσος οξιάς. Στη συνέχεια βαδίζουμε πάνω στο παλιό 

μονοπάτι που μας οδηγεί στο εγκαταλελειμμένο στρατιωτικό 

φυλάκιο της Χαϊντούς. Επιβλητικές οξιές σκιάζουν τη 

στράτα με την πλούσια φυλλοστρωμνή τους να σκεπάζει 

τις πλαγιές. Το μονοπάτι στο τελευταίο του τμήμα συναντά 

στενό χωματόδρομο ο οποίος καταλήγει στο φυλάκιο. 

Βόρεια ορθώνεται η κορυφή της Χαϊντούς (Δρυμού) όπου 

δεσπόζει το παρατηρητήριο. Το μονοπάτι για την κορυφή 

συνεχίζει από το κιόσκι και μετά από 600μ. περίπου μέτρα  

ανάβασης βρισκόμαστε στο παρατηρητήριο. Η εικόνα 

εγκατάλειψης του κτίσματος σφραγίζει τα πέτρινα χρόνια 

που ταλαιπώρησαν τον ακριτικό αυτό χώρο. Το φυσικό τοπίο 

γοητεύει! Η οροσειρά της Ροδόπης απλώνεται κατάφυτη, 

άγρια, με τις βαθιές απροσπέλαστες χαράδρες και τις ήπιες 

κορυφογραμμές της. Στα βόρεια, προς την ελληνοβουλγαρική 

μεθόριο, διακρίνονται οι κορυφές της Μαύρης Πέτρας, του 

Γυφτόκαστρου και του Θερμού. Στα χρόνια του Ψυχρού 

Πολέμου οι κορυφογραμμές της Ροδόπης μαγνήτιζαν τα 

άγρυπνα βλέμματα των σκοπών. Σήμερα προσκαλούν τους 

επίμονους ορειβάτες στον κόσμο της περιπέτειας.

  

Σημεία ενδιαφέροντος: 
Δάσος κωνοφόρων και οξιάς, Πανοραμική θέα της Ροδόπης  

από την κορυφή Χαϊντού.

 Διαμονή & εστίαση: 
 Στο Δασικό Χωριό Ερυμάνθου υπάρχει πλήρης υποδομή 

διαμονής και εστίασης. Συνιστάται η έγκαιρη συνεννόηση με 

τον διαχειριστή του Δασικού Χωριού Ερυμάνθου.

 Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καλέστε: 112

M Ε Γ Α Σ  ∆ Ω Ρ Η Τ Η Σ  |  L E A D  D O N O R Αν θέλετε να στηρίξετε τα Μονοπάτια Πολιτισμού, 
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας: 
T: 210 32 25 245 (εσωτ. 2) / E: sepi@ellinikietairia.gr

Ιf you want to support the Greek Paths of Culture programme, 
please contact us: 
T: +30 210 32 25 245 (ext. 2) / E: sepi@ellinikietairia.gr

www.ellet.gr / www.monopatiapolitismou.gr
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