Κύθηρα - Αγία Πελαγία - Κακιά Λαγκάδα
Πειρατές
Στα Κύθηρα, το νησί της Αφροδίτης, όπως αλλιώς λέγεται, στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας ανοίχτηκε στις
21-22/6/2009 µια νέα αναρριχητική διαδροµή από τους Γιάννη Θεοχαρόπουλο και Μαρίνα Αναστασίου.
ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Από την Αγία Πελαγία ακολουθούµε τον παραλιακό δρόµο µε νότια κατεύθυνση ο οποίος µετά
από 500 µέτρα γίνεται χωµατόδροµος. Συνεχίζουµε για 1,5 χλµ. και όταν περάσουµε το «Μουράγιο»
(καντίνα, καφέ κλπ.) µετά από 500 µέτρα φτάνουµε στο τέλος του δρόµου στην έξοδο του φαραγγιού της
Κακιάς Λαγκάδας. Εκεί υπάρχει µια παραλία 50 µέτρων η οποία από πίσω της έχει µια λιµνούλα από τα
νερά που µαζεύονται από το φαράγγι. Όπως κοιτάµε προς το φαράγγι και έχουµε στην πλάτη µας τη
θάλασσα κάνουµε το πρώτο αναρριχητικό πέρασµα για να µην πατήσουµε στο νερό από τη δεξιά µεριά των
βράχων. Αφού κάνουµε το γύρο της λιµνούλας στην αριστερή µεριά του φαραγγιού υπάρχει µε µαύρα
γράµµατα γραµµένη η λέξη «πειρατές» και ένα βέλος. Προχωράµε όπως µας δείχνουν τα βέλη ανηφορικά
πάνω από τη λιµνούλα σε κατσικοµονοπάτι ΙΙ βαθµού προς ένα φαρδύ λούκι. Το ανεβαίνουµε από τη δεξιά
του µεριά στην οποία κάθε 15 µέτρα περίπου υπάρχουν µόνιµες ασφάλειες. Αφού ανεβούµε 100 µέτρα
υψοµετρικής διαφοράς ΙΙ βαθµού φτάνουµε στον κατακόρυφο τοίχο στην αριστερή µεριά του λουκιού που
είναι οι «Πειρατές».
ΜΟΝΙΜΑ ΥΛΙΚΑ: Ανοξείδωτες πλακέτες και ανοξείδωτα βύσµατα διπλής εκτόνωσης κάθε 2,5 µέτρα και στα
ρελέ.
ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ: Σχοινί 60-70 µέτρων και 12 σετάκια.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 1η σχοινιά 6a, 28 µέτρα, 2η σχοινιά 6a+, 22 µέτρα και 3η σχοινιά 6b, 32 µέτρα.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Γίνεται από τα ίδια.
ΗΛΙΟΣ: Η διαδροµή είναι στη σκιά µέχρι τις 14.00 περίπου.
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΡΑΧΟΥ: Το πέτρωµα είναι ασβεστόλιθος πολύ καλής ποιότητας, η διαδροµή κινείται σε κάθετο
και ελαφρά αρνητικό τοίχο µε άφθονες τρύπες και σχισµές. Οι χούφτες είναι πάντα εκεί που χρειάζεται.
ΣΤΙΓΜΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ: Στο σύστηµα UTM 34S 679885 A, 4019872 Β.
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Μετά τους «Πειρατές» µπορείτε να απολαύσετε µια κρύα µπύρα στο «Μουράγιο» και να
χαλαρώσετε στα πεντακάθαρα καταγάλανα νερά της περιοχής χορτάτοι από την περιπέτεια της ηµέρας.
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