
 Distance: 4.8 km 

 Approximate time: 2 hrs 

 Degree of difficulty: easy (2/10)

We set off from the settlement of Ioniko and follow the 
asphalt road for 800m north-west. As soon as we see a dirt 
track on the left, we turn right (north) and climb up the 
path. We go through a dense mid-elevation forest with oak 
trees, cornelian cherries, hazelnuts, chestnuts and maples. 
Woodcocks with their fast flight are a pleasant surprise for the 
hiker and the rhythmic drumming of woodpeckers interrupts 
the silence. If we are lucky, in the spring we might see black 
storks wading cautiously in the streambeds. In autumn, we 
can collect mushrooms and woodland berries. Rodopi’s wide 
biodiversity is a feast for the senses. As we climb up to the 
Castle of Kalyva, we come across ancient dry-stone walls 
hidden in the dense vegetation, constructed out of boulders 
of impressive size. At the top of the hill, at an altitude of 
627m, rise the ruins of the fortified walls. The fort was built 
in a prominent position by Philip II around 340 BC, and is 
one of the many fortresses that the Macedonians built in the 
passes of Nestos. The fortified wall has a perimeter of 245m 
and is reinforced with two four-sided towers and four circular 
towers. The maximum existing height of the fortification is 
3.50m. In the centre of the fortress there is a sunken cistern 
in the shape of a beehive, with a maximum diameter of 8m 
and a depth of 12m. It is particularly striking for its expert 
construction out of dressed stone blocks (ashlar). 

  

Points of interest: 
Castle of Kalyva (340 BC) constructed in a prominent position, 
large cistern with remarkable masonry work in the centre of 
the fortress, dense mid-elevation forest dominated by oak 
trees and variety of vegetation with cornelian cherry trees, 
hazelnuts, chestnuts, maples and hawthorn.

 Accommodation & dining: 
 There are NO accommodation or dining facilities in Ioniko. 
Hikers can stay in Stavroupoli, Komnina, Dafnonas and Ano 
Kariofito, where accommodation, restaurants, tavernas and 
cafes can be found.

 Ιn case of emergency, call: 112

 Απόσταση: 4.8 χλμ.

 Εκτιμώμενος χρόνος: 2 ώρες 

 Βαθμός δυσκολίας: εύκολη διαδρομή (2/10)

Με αφετηρία τον οικισμό του Ιωνικού ακολουθούμε τον 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο για 800μ. με βορειοδυτική 
κατεύθυνση. Μόλις συναντήσουμε στα αριστερά μας 
χωματόδρομο, κινούμαστε δεξιά (βόρεια κατεύθυνση) για 
να ανηφορίσουμε στο μονοπάτι. Διασχίζουμε πλούσιο δάσος 
μέσου υψομέτρου με βελανιδιές, κρανιές, φουντουκιές, 
καστανιές και σφενδάμια. Οι μπεκάτσες με γοργό πέταγμα 
ξαφνιάζουν ευχάριστα τον πεζοπόρο και τα ρυθμικά 
κτυπήματα του δρυοκολάπτη διακόπτουν τη σιγαλιά. Με 
λίγη τύχη θα παρατηρήσουμε την άνοιξη το μαυροπελαργό 
να κινείται προσεχτικά μέσα στις ρεματιές. Το φθινόπωρο 
θα συλλέξουμε μανιτάρια και φρούτα του δάσους. Η 
βιοποικιλότητα της Ροδόπης αιχμαλωτίζει τις αισθήσεις. Καθώς 
ανηφορίζουμε για το κάστρο της Καλύβας, χαμένες στην πυκνή 
βλάστηση, αρχαίες ξερολιθιές εντυπωσιάζουν με το μέγεθος 
των μικρών βράχων που ενσωματώνουν στη λιθοδομή τους. 
Στην κορυφή του λόφου, σε υψόμετρο 627μ., προβάλουν τα 
ερείπια του οχυρωματικού περιβόλου. Το φρούριο κτίστηκε 
σε περίοπτη θέση από τον Φίλιππο Β΄ γύρω στο 340 π.Χ. 
Είναι ένα από τα πολλά φρούρια που έστησαν οι Μακεδόνες 
στα περάσματα του Νέστου. Ο οχυρωματικός περίβολος έχει 
περίμετρο 245μ. και είναι ενισχυμένος με δύο τετράπλευρους 
και τέσσερις κυκλικούς πύργους. Το μέγιστο σωζόμενο ύψους 
της οχύρωσης φθάνει τα 3,50 μ. Στο κέντρο του οχυρού 
υπάρχει υπόγεια δεξαμενή σε σχήμα μελισσοκάλαθου, με 
μέγιστη διάμετρο 8μ. και βάθος 12μ., η οποία εντυπωσιάζει με 
την εξαίρετη λιθοδομή από λαξευτούς γωνιόλιθους.  

  

Σημεία ενδιαφέροντος: 
Φρούριο Καλύβας (340 π.Χ.) κτισμένο σε περίοπτη θέση, 
Μεγάλο πηγάδι θαυμάσιας λιθοδομής στο κέντρο του 
οχυρού, Πυκνό δάσος μέσου υψομέτρου με κυρίαρχες 
τις βελανιδιές αλλά και ποικιλία βλάστησης με κρανιές, 
φουντουκιές, καστανιές, σφενδάμια και κράταιγους.

 Διαμονή & εστίαση: 
 Στο Ιωνικό δεν υπάρχει δυνατότητα διαμονής και εστίασης. Οι 
περιπατητές μπορούν να εξυπηρετηθούν στην Σταυρούπολη, 
στα Κομνηνά, στον Δαφνώνα και στο Άνω Καρυόφυτο όπου 
υπάρχουν ξενώνες και εστιατόρια / ταβέρνες / καφέ. 

 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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ΚAΣΤΡΟ | CASTLE 4.0 km
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ΙΩΝΙΚO | IONIKO 0.9 km
0:20
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Kάστρο Καλύβας 
Castle of Kalyva

Στο μονοπάτι 
Οn the trail 

Στο μονοπάτι 
Οn the trail 

Πανοραμική άποψη του Κάστρου Καλύβας 
Panoramic view of the Castle of Kalyva
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