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14. Αγ Λαυρέντιος – Κυκλικός Περίπατος  

 

Ένας πολύ ωραίος και εύκολος περίπατος στην περιοχή του Αγ. Λαυρεντίου, ένα παραδοσιακό χωριό 

όπου υπάρχουν σε πολύ καλή κατάσταση πολύ ωραία καλντερίμια.  Ο περίπατος αρχίζει από την θέση 

Σερβανάτες στα νότια του Αγ. Λαυρεντίου όπου υπάρχει ένα γκρουπ από σπίτια και ανηφορίζουμε σε 

χωματόδρομο περνώντας από ελαιώνες με κατεύθυνση προς την βόρια πλευρά του χωριού όπου και 

φτάνουμε στην πλατεία του χωριού. Εν συνεχεία ακολουθούμε το καλντερίμι με επιστροφή προς την θέση 

Σερβανάτες. Υπάρχουν ωραίες θέες προς την Δράκια και τις ακτές. Η διαδρομή είναι εκτεθειμένη στον 

ήλιο. Η διαδρομή είναι μερικώς σημαδεμένη με κόκκινες βούλες.  Έχει μήκος 9,5 χιλ και ελίσσεται σε 

μια υψομετρική διαφορά 300 μέτρων. Μας πήρε περίπου 2,5 ώρες. 

 Αφετηρία: Στον κύριο δρόμο από Βόλο προς Καλά Νερά συναντάμε την διασταύρωση προς Αγ. 

Λαυρέντιο όπου και στρίβουμε. Σε μια απόσταση 4.5 χιλ μετά από την διασταύρωση συναντάμε μερικά 

σπίτια στα αριστερά μας όπου μπορεί κανείς να παρκάρει το αυτοκίνητό του. Ένας τσιμεντένιος δρόμος 

ανηφορίζει μεταξύ των σπιτιών. Αυτό είναι το σημείο όπου αρχίζει ο περίπατος.   

Χάρτης: Ανάβαση 6.21 Θεσσαλία, Πήλιο, 1:25.000.  

Χάρτης για waypoints (σημεία) and tracks: Ανάβαση Topomap 3D on CD-ROM, Πήλιο Μαυροβούνι, 

Νότιο Πήλιο. 

Φαγητό: Στον Αγ. Λαυρέντιο υπάρχουν ταβέρνες στην πλατεία καθώς επίσης και λίγο πριν το σημείο 9 

της περιγραφής της διαδρομής. Υπάρχει μια πηγή στη πλατεία, αλλά το νερό δεν είναι πόσιμο όπως μας 

λέει μια πινακίδα. 
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1. Ανηφορίζουμε στο τσιμεντένιο δρόμο.   

2. Μετά από 200 μέτρα ο δρόμος συναντά ένα 

καλντερίμι, αλλά εμείς συνεχίζουμε να 

βαδίζουμε κατευθείαν εμπρός, όπου ο δρόμος 

μας μετατρέπεται κάποια στιγμή σε 

χωματόδρομο. Υπάρχουν κόκκινες βούλες κατά 

μήκος του δρόμου. Στην αρχή προσπερνάμε 

μερικά σπίτια και αργότερα βαδίζουμε μέσα σε 

ελαιώνες. Σε ένα σημείο με ψηλά δέντρα 

συναντάμε την κοίτη ενός ρυακιού και ένα 

μικρό καταρράκτη (αυτό ήταν  Μάιο μήνα).  Σε 

αυτό το πρώτο τμήμα του περιπάτου η ανηφόρα 

είναι ομαλή.  

3. Μετά από μισή ώρα περίπου στην 

διασταύρωση σε σχήμα λάμδα ανηφορίζουμε 

στο δεξιό σκέλος. Από το σημείο αυτό η ανηφόρα γίνεται πιο απότομη. Συναντάμε ελαιώνες καθώς 

επίσης και κτήματα με οπωροφόρα δέντρα. Μετά την καμπή του δρόμου υπάρχει ένα ασπρισμένο 

εξωκλήσι στα δεξιά.. 

4.  Λίγο πιο ψηλά ανηφορίζοντας ανοικτά προς τα αριστερά φτάνουμε σε τσιμεντένιο δρόμο. Λίγο πάρα 

πάνω ο δρόμος αυτός μετατρέπεται σε χωματόδρομο.  

5.  Στην διασταύρωση τύπου Τ όπου συναντιόμαστε με ένα άλλο χωματόδρομο στρίβουμε ανοικτά 

δεξιά ανηφορίζοντας. Υπάρχουν επίσης κόκκινες βούλες εδώ.  

6.  Συναντάμε μια διασταύρωση όπου 

συνεχίζουμε κατευθείαν εμπρός ανηφορίζοντας, 

ακολουθώντας πάντοτε τις κόκκινες βούλες. Στις 

αρχές του χωριού ο χωματόδρομος μετατρέπεται 

σε καλντερίμι, στο οποίο και βαδίζουμε 

κατευθείαν εμπρός. Αγνοούμε το καλντερίμι 

προς τα κάτω και δεξιά μας.  

7.  Σε διασταύρωση σε σχήμα λάμδα 

ακολουθούμε το αριστερό σκέλος 

ανηφορίζοντας, και ακολουθώντας πάντοτε τις 

κόκκινες βούλες φθάνουμε στην πλατεία.   

8.  Στην πλατεία στρίβουμε ανοικτά αριστερά 

και βαδίζοντας λίγο πιο πέρα περνάμε από την 

πηγή της. Μια πινακίδα μας υπενθυμίζει ότι το 

νερό δεν είναι πόσιμο. Εάν θέλετε μπορείτε να κάνετε μια παράκαμψη ακολουθώντας τις κόκκινες 

βούλες οι οποίες σας οδηγούν, ανηφορίζοντας στο καλντερίμι, στην Ιερά Μονή του Αγ. Λαυρεντίου.   

9. Φθάνοντας στο δημόσιο δρόμο περνάμε απέναντι και βαδίζουμε στο καλντερίμι που περνάει μπροστά 

από μια ταβέρνα. Ακολουθούμε 

πάντοτε αυτό το καλντερίμι προς τα 

κάτω, όπου συναντάμε ένα μικρό 

καταρράκτη. Περνώντας από 

κτήματα με οπωροφόρα δέντρα 

βγαίνουμε από το χωριό και το 

καλντερίμι καλύπτεται λίγο από 

βλάστηση, το οποίο σε συνεχεία 

μετατρέπεται σε χωματόδρομο. 

Κάπου - κάπου συναντάμε πέτρες 

που προφανώς ανήκανε στο 

καλντερίμι πριν αυτό αλλάξει όψη.  

10.  Όταν βρεθούμε αρκετά έξω από το 

χωριό και στο σημείο όπου υπάρχει 

ένας πέτρινος τοίχος με 

συρματόπλεγμα στα αριστερά μας, 
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βρίσκεται μια διασταύρωση όπου ακολουθούμε το καλντερίμι στρίβοντας δεξιά. Υπάρχουν κόκκινες 

βούλες σε πέτρες. Βαδίζοντας πάντοτε πάνω στο καλντερίμι φθάνουμε σε μια διασταύρωση σε σχήμα 

λάμδα όπου ακολουθούμε το δεξιό σκέλος το οποίο μας οδηγεί σε χωματόδρομο, ο οποίος έπειτα 

μετατρέπεται σε τσιμεντένιο δρόμο.  

11. Στην γωνία ενός μικρού σπιτιού στρίβουμε ανοικτά δεξιά κατηφορίζοντας. Υπάρχει κίτρινο σήμα 

πεζοπόρου σε δέντρο. Στρίβουμε ανοικτά αριστερά πάνω στο δημόσιο δρόμο.     

12. Φθάνοντας σε κίτρινο σήμα πεζοπόρου βαδίζουμε σε καλντερίμι στρίβοντας ανοικτά δεξιά. Λίγο παρά 

κάτω συναντάμε ένα καλντερίμι στα δεξιά το οποίο και αγνοούμε.  

13. Περνώντας απέναντι στο δημόσιο δρόμο και ακολουθούμε το καλντερίμι προς τα κάτω. 

14. Σε διασταύρωση μπροστά από ένα σπίτι στρίβουμε ανοικτά δεξιά όπου επίσης υπάρχει κόκκινο βέλος 

που δείχνει προς την εν λόγω κατεύθυνση. Λίγο παρακάτω το καλντερίμι διασταυρώνεται με 

τσιμεντένιο δρόμο. Το σημείο αυτό είναι το σημείο 2 της περιγραφής μας. Στρίβουμε ανοικτά αριστερά 

και φτάνουμε στην αφετηρία του περιπάτου μας.  

 

Τις ευχαριστίες μας στον Herbert και Brigitte Casper, οι οποίοι μας δείξανε αυτή την διαδρομή.  

 

Ήταν ευχάριστος ο περίπατός σας; Έχετε κάποιο σχόλιο να κάνετε; Παρακαλώ 
ενημερώστε μας στο info@pilionwalks.com! 
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