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4.  TΟ CAPTUR, ΤΟ ΜΙΚΡΟ SUV ΤΗΣ 
RENAULT, ΜΕΓΑΛΩΣΕ, ΕΓΙΝΕ 
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΤΟ 
ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ PLUG-IN 
ΥΒΡΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

6.  ΟΠΩΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ 
ΦΕΤΟΣ Η CONTINENTAL, ΕΝΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΟ TECHSHOW ΤΗΣ 

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

8.  TO DS 3 CROSSBACK ΕΧΕΙ ΣΤΙΛ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ 
ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠ’ ΟΛΑ ΤΑ SUV ΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ

10.  TO SEAT TARRACO ΕΙΝΑΙ 
ΜΕΓΑΛΟ, ΑΝΕΤΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ, ΕΝΩ ΣΕ 
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ 1.5 TSI 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΨΥΧΩΜΕΝΟ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

12.  TO HYUNDAI TUCSON 48V 
HYBRID ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ Ο,ΤΙ ΠΙΟ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟΝ 
ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

14.  ΤΟ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ CITROEN 
BERLINGO ΕΧΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΟ
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Η Lotus Evija εντυπωσιάζει 
µε τους 2.000 ίππους της και όχι µόνο

H πρώτη ηλεκτρική Lotus είναι ταυτόχρονα 
κα ι  το  πρώτο  βρεταν ικό  ηλεκτρ ικό 
hypercar, αλλά και το ισχυρότερο µοντέλο 
παραγωγής στον κόσµο. Κι αυτό γιατί και οι 
τέσσερις ηλεκτροκινητήρες της µαζί αποδί-
δουν 2.000 ίππους και 1.700 Nm, που φυσι-
κά εξασφαλίζουν και εντυπωσιακές επιδό-

σεις (0-100 χλµ./ώρα σε λιγότερα από 3 
δεύτερα, τελική πάνω από 320 χλµ./ώρα).
Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε την εντυπωσια-
κή εµφάνιση, την ψαγµένη αεροδυναµική 
και το φουτουριστικό όσο και σπορ εσωτε-
ρικό, κάνουν τη Lotus Evija των 1,7 εκατοµ-
 µυρίων λιρών ξεχωριστή.



peugeot.gr
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ

Πιο µεγάλο, 
πιο ώριµο 
και υβριδικό

Μερικούς µήνες µετά το νέο Clio, 
θα είναι διαθέσιµο στη χώρα µας 
και το ολοκαίνουριο Captur, το 
µικρό SUV της γαλλικής εταιρείας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τ
ο 2019 εξελίσσεται σε µια πολύ σηµαντική χρονιά για 
τη Renault. Κι αυτό γιατί η γαλλική εταιρεία, το 15% 
της οποίας ανήκει στο ∆ηµόσιο, αλλάζει εκ βάθρων 
τα µικρά και πιο δηµοφιλή µοντέλα της γκάµας της.
Η αρχή έγινε µε το Clio, που παρουσιάστηκε επίση-

µα πριν από λίγες εβδοµάδες και θα είναι διαθέσιµο στη χώρα 
µας από τον Σεπτέµβριο, ενώ η συνέχεια θα δοθεί προς τα τέλη 
του έτους µε το µικρότερο SUV της µάρκας, το Captur.
Αυτό βασίζεται στο πλαίσιο CMF-B και είναι αρκετά πιο µεγάλο 
από το απερχόµενο, κατά 11 εκατοστά, φτάνοντας συνολικά τα 
4,23 µέτρα. Μεγαλύτερο, κατά 2 εκατοστά, είναι και το µεταξό-
νιο, πλέον στα 2,63 µέτρα, τιµή από τις µεγαλύτερες στην κατη-
γορία.
Φυσικά οι µεγαλύτερες εξωτερικές διαστάσεις σε συνδυασµό 
µε το πιο µεγάλο µεταξόνιο έχουν θετικό αντίκτυπο στους χώ-
ρους στο εσωτερικό. Χαρακτηριστικό είναι πως υπάρχουν 17 
χιλιοστά περισσότερα για τα γόνατα των πίσω επιβατών, ενώ η 
χωρητικότητα του πορτµπαγκάζ ξεκινά από τα 536 λίτρα, 81 λί-
τρα πιο πολλά σε σχέση µε το υπάρχον µοντέλο. Πρακτικό 
στοιχείο η πίσω σειρά καθισµάτων που είναι συρόµενη κατά 
16 εκατοστά και µεταβάλλει, ανάλογα µε τις ανάγκες, τους χώ-
ρους για τις αποσκευές και αυτούς για τους επιβάτες.
Από κει και πέρα, το ταµπλό είναι ίδιο µε του Clio και στην top 
έκδοση έχει την αλά tablet οθόνη αφής 9,3 ιντσών που µέχρι 

στιγµής είναι η µεγαλύτερη που υπάρχει σε µοντέλο της 
Renault. Ψηφιακός είναι και ο πίνακας οργάνων, η διαγώνιος 
του οποίου κυµαίνεται από 7 έως 10,2 ίντσες.
Oι κινητήρες του νέου Captur περιλαµβάνουν στη βάση τον 
TCe των 1.000 κυβικών µε τους 100 ίππους, ο οποίος θα υπάρ-
χει και σε έκδοση υγραερίου (LPG) για ακόµα µικρότερα λει-
τουργικά έξοδα. Ακολουθεί ο 1.300άρης TCe µε τους 130 ίπ-
πους στην απλή του έκδοση και τους 155 ίππους στην κορυ-
φαία, η οποία συνδυάζεται αποκλειστικά µε το αυτόµατο κιβώ-
τιο EDC. Η γκάµα των ντίζελ περιλαµβάνει τον 1.5 Blue dCi µε 
95 και 115 ίππους, µε τον τελευταίο να είναι διαθέσιµος και µε 
το αυτόµατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη EDC-7.
Το νέο Captur θα είναι και το πρώτο plug-in υβριδικό της 
Renault, µια και το αντίστοιχο Megane θα ακολουθήσει του 
χρόνου. H έκδοση E-Tech, όπως ονοµάζεται, συνδυάζει έναν 
ατµοσφαιρικό κινητήρα βενζίνης 1.600 κυβικών µε δύο ηλε-
κτροκινητήρες και µπαταρία 9,8 kWh. Αυτή εξασφαλίζει καθα-
ρά ηλεκτρική κίνηση για έως και 45 χιλιόµετρα και µε ταχύτη-
τες έως και 135 χλµ./ώρα.
Φυσικά ο εξοπλισµός άνεσης και ασφάλειας του νέου Captur 
διαθέτει όλα τα σύγχρονα συστήµατα υποβοήθησης (Advanced 
Driver Assistance Systems, Active Emergency Braking, Lane 
Departure Warning, Lane Keeping Assist, Active Rear Vehicle 
Detection, Highway & Traffic Jam Companion κ.ά.).

ΝΕΟ 
RENAULT 
CAPTUR
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ΝΊΚΟΣ ΜΑΡΊΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ματιές στο μέλλον της αυτοκίνησης!
Η Continental μπορεί να είναι ευρέως γνωστή για τα κορυφαία ελαστικά της, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και 

έναν από τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΤΉ ΓΕΡΜΑΝΊΑ 

Μ
εγαλύτερη ασφάλεια χάρη στην αυ-
τόνομη κίνηση, πιο «καθαρές» μετα-
κινήσεις με ηλεκτροκίνηση, έξυπνη 
συνδεσιμότητα για όλους. Αυτοί εί-
ναι οι τρεις βασικοί πυλώνες πάνω 
στους οποίους χτίζεται το μέλλον της 

αυτοκίνησης, στο οποίο η Continental συμμετέχει σε 
μεγάλο βαθμό εξελίσσοντας νέα συστήματα και τεχνο-
λογίες που προσφέρονται ήδη ή που θα δούμε τα επό-
μενα χρόνια.
O εξηλεκτρισμός και η υβριδοποίηση περιλαμβάνονται 
στα άμεσα πλάνα των κατασκευαστών, γι’ αυτό και θα 
βλέπουμε όλο και περισσότερα μοντέλα με νέας γενιάς 
48βολτα υβριδικά συστήματα. Η Continental έχει προ-
χωρήσει ένα βήμα παραπέρα και έχει κατασκευάσει 
ένα νέας γενιάς 48βολτο υβριδικό σύστημα ισχύος 30 
kW για μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου και εφαρ-
μογή σε μικρότερα αυτοκίνητα. Το νέο σύστημα ξεπερ-
νά τη λειτουργία ενός απλού mild hybrid, αφού θα επι-
τρέπει περιστασιακά μηδενικών ρύπων ηλεκτροκίνη-
ση σε ταχύτητες έως περίπου 90 χλμ./ώρα. Μια πρώτη 
εφαρμογή είδαμε από κοντά σε ένα Ford Focus με 
τρικύλινδρο βενζινοκινητήρα. Το όλο σύστημα παρα-
πέμπει στο E-Tech που παρουσίασε η Renault με το 
νέο Clio.
Παράλληλα, η Continental έχει εξελίξει έναν υγρόψυκτο 
ηλεκτρικό άξονα, αφού πάνω σε αυτόν ενσωματώνο-
νται ο ηλεκτροκινητήρας, η μετάδοση, τα ηλεκτρονικά ι-
σχύος και η μονάδα ελέγχου. Μία από τις πρώτες πει-

ραματικές εφαρμογές ήταν το αυτοκινητάκι της γερμανι-
κής start-up Sono, με το Sion να έχει και ηλιακά πάνελ 
στο αμάξωμα για τη βελτίωση της αυτονομίας του έως 
35 χλμ. την ημέρα (με πλήρη ηλιοφάνεια).
Πολύ σημαντικές για την εξέλιξη των συστημάτων υ-
ποβοήθησης, καθώς και της αυτόνομης οδήγησης, θα 
είναι οι νέες εφαρμογές σε δίκτυο 5G για ταχύτερη με-
ταφορά δεδομένων. Στο πλαίσιο της τεχνολογίας V2V ή 
V2X (όχημα προς όχημα ή όχημα προς cloud), δοκιμά-
σαμε το προνοητικό σύστημα ευστάθειας ESC σε μια 
Alfa Romeo Giulia.
Ακόμα μακρύτερα μας πάει το αυτόνομο (επιπέδου 5) 
λεωφορειάκι EZ10 (που βασίζεται στο πρωτότυπο 
Cube) που κατασκεύασε η γαλλική Easy Mile σε συν-
δυασμό με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Continental. 
Συνολικά υπάρχουν επτά ραντάρ με εμβέλεια έως 200 
μέτρα που ελέγχουν συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο 
για απρόσκοπτη κίνηση σε μεγάλα αστικά κέντρα.
Η Continental εξελίσσει και διάφορες τεχνολογίες για 
το εσωτερικό των αυτοκινήτων, όπως νέας γενιάς φω-
νητικό έλεγχο με τεχνητή νοημοσύνη, νέες τρισδιάστα-
τες οθόνες, κρύσταλλα στα παράθυρα που σκουραί-
νουν αυτόματα για περιορισμό της ακτινοβολίας στο ε-
σωτερικό και εξοικονόμηση ενέργειας με τη μικρότερη 
συμμετοχή του κλιματισμού (Intelligent Glass Control 
solution). Η γερμανική εταιρεία εξελίσσει επίσης βιο-
μετρικούς αλγορίθμους που θα συνδυάζονται με κάμε-
ρες και αισθητήρες αναγνώρισης προσώπου και εύ-
κολης πρόσβασης.

CONTINENTAL TECHSHOW 2019
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ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ

Κάνει τη διαφορά 
και το δείχνει! 

1.2 PureTech & 
1.5 BlueHDi

DS 3 
Crossback

Τ
ελευταία παρατηρείται αρκετές ε-
ταιρείες να… στρίβουν προς την 
premium κατεύθυνση. Κάποιες 
το κάνουν απευθείας (π.χ. Mazda, 
Peugeot κ.ά.), ενώ άλλες προτι-
µούν να χτίσουν ένα νέο σήµα 
(π.χ. Lexus, Genesis κ.ά.), όπως 
έκανε και η Citroën µε την DS 

Automobiles. Στόχος δεν είναι απευθείας η κορυ-
φή, αλλά σταδιακά και από µοντέλο σε µοντέλο η 
ζύµωση µιας µάρκας µε πολυτελή χαρακτήρα, ξε-
χωριστό στιλ και άνετα χαρακτηριστικά.
Αυτά τα στοιχεία µπορεί να τα βρει κανείς στο DS 7 
Crossback και  πολύ περισσότερο στο DS 3 
Crossback, που απευθύνεται σε όποιον θέλει µια 
κοµψή πρόταση που να διαφέρει από τον ανταγωνι-
σµό και να κοστίζει λιγότερο. Αν και δεν το συνηθί-
ζω, θα µπω κατευθείαν στις τιµές, µια και οι εκδό-
σεις της δοκιµής µας κοστίζουν από €21.800 (η βεν-
ζίνης) και από €25.900 (η ντίζελ). Τιµές που ναι µεν 
ακούγονται κάπως υψηλές, ωστόσο βάσει του εξο-
πλισµού και των όσων προσφέρουν έχουν ένα µε-
γάλο πλεονέκτηµα απέναντι στον ανταγωνισµό, δι-
εκδικώντας µερίδιο από «παίχτες» από τις χαµηλό-
τερες (VW T-Roc, Toyota C-HR κ.ά.) έως τις ακριβό-
τερες (Audi Q2, Mercedes GLA, Mini Countryman 
κ.ά.) βαθµίδες.
Ας αφήσουµε όµως τα οικονοµοτεχνικά, µια και κα-
λύτερα τα γνωρίζει το… πορτοφόλι του καθενός 
µας, για να περάσουµε στο µπάνικο αµάξωµα. Αυτή 
η λέξη µού έρχεται µεµιάς αντικρίζοντας το DS 3 
Crossback, που ξέρει πώς να τραβά τα βλέµµατα µε 
τη µεγάλη «πλεχτή» µάσκα και τους προβολείς µε τα 
LED να την αγκαλιάζουν. Στο πίσω µέρος τα λεπτά 
φωτιστικά σώµατα, η ενιαία ρίγα και οι ψευδο-εισα-
γωγές στα άκρα δηµιουργούν την αίσθηση ενός 
φαρδύτερου συνόλου.
Για την ακρίβεια, το πλάτος είναι στα 1,79 µέτρα, ε-
νώ το µήκος στα 4,11 µέτρα και το ύψος στα 1,53 
µέτρα. Από το πλάι το ενδιαφέρον τραβούν δύο 
πράγµατα: οι τύπου pop-up λαβές που ξεπροβάλ-

∆εν θα ήταν υπερβολή αν λέγαµε πως το νέο DS 3 Crossback είναι 
το πιο ενδιαφέρον στιλιστικά και το πιο απολαυστικό οδηγικά 
µοντέλο που έχει δείξει η εταιρεία έως τώρα.
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1.199 κ.εκ.

100 ίπποι / 5.500 σ.α.λ.

205 Nm / 1.750 σ.α.λ.

10,9 δλ.

181 χλµ./ώρα

7,6 λίτρα / 100 χλµ.

4,118 x 1,791 x 1,534 µέτρα

350 λίτρα

1.245 κιλά

105-113 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

DS 3 CROSSBACK

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ €21.800
από

1.2 PureTech

€25.900
από

1.499 κ.εκ.

100 ίπποι / 3.500 σ.α.λ.

250 Nm / 1.750 σ.α.λ.

11,4 δλ.

180 χλµ./ώρα

6,2 λίτρα / 100 χλµ.

4,118 x 1,791 x 1,534 µέτρα

350 λίτρα

1.280 κιλά

97-102 γρ./χλµ.

1.5 BlueHDi

λουν από τις πόρτες και το "σπάσιµο" στις πίσω, που ναι µεν 
αποτελεί στοιχείο αναγνωρισιµότητας αλλά προσωπικά και 
πρακτικά το θεωρώ αχρείαστο . Σηµειώστε πως η απόσταση 
από το έδαφος είναι στα 17 εκατοστά και ικανοποιητική για 
βόλτες σε βατούς χωµατόδροµους.
Όσο ξεχωριστό είναι το εξωτερικό, τόσο ιδιαίτερο είναι και το 
ταµπλό, µε το ροµβικό µοτίβο (αλά διαµάντι) να δίνει µια δια-
φορετική νότα. Αρχικά ίσως να φαίνεται κάπως φλύαρο και 
βαρύ, ωστόσο µε τον καιρό το συνηθίζεις και µαζί την εικόνα 
που δηµιουργούν οι κεντρικοί αεραγωγοί (πολύ έξυπνα το-
ποθετηµένοι είναι οι ακριανοί στις µπροστινές πόρτες) και οι 
πρωτότυποι διακόπτες στην κεντρική κονσόλα. Η ποιότητα 
των υλικών είναι εξαιρετική έχοντας µια hand-made αίσθη-
ση, ενώ στις top εκδόσεις το ταµπλό είναι ντυµένο µε καπιτο-
νέ δέρµα έως και πάνω (θα πρέπει να είσαι ιδιαίτερα παρα-
τηρητικός για να προσέξεις κοινά πλαστικά µε το Citroën).
Στο µέσο του ταµπλό δεσπόζει µια στενόµακρη οθόνη 7" 
(στάνταρ από την έκδοση Be Chic, στις 10,3" στις top εκδό-
σεις) και λίγο χαµηλότερα υπάρχουν διακόπτες αφής που 
κοµψά πλαισιώνουν τους αεραγωγούς. Ο στάνταρ πίνακας 
οργάνων 7 ιντσών έχει επίσης τον δικό του χαρακτήρα και 
γραφικά, ενώ το στροφόµετρο έρχεται ως µια ρετρό νότα και 
µας θυµίζει τα οριζόντια κυλιόµενα του παρελθόντος. Πά-
ντως, θα προτιµούσα το head-up display να απεικονίζει τις 
ενδείξεις στο παρµπρίζ και όχι σε ξεχωριστό κρυσταλλάκι 
(όπως συνηθίζει ο όµιλος PSA). Οι θήκες για µικροαντικείµε-
να είναι ικανοποιητικές, ενώ η εποχή που οι Γάλλοι ξεχνού-
σαν τις ποτηροθήκες έχει περάσει ανεπιστρεπτί.
Το DS 3 Crossback ανήκει στην κατηγορία των SUV µε αστι-
κό χαρακτήρα, αλλά αυτό δεν σηµαίνει πως υπολείπεται σε 
χώρους. Τουναντίον, οι χώροι για τους πίσω επιβάτες είναι 
πολύ καλοί και άνετοι. Τρίτος επιβάτης χωρά µε παραχωρή-
σεις, ενώ την ορατότητα προς τα έξω περιορίζει η τραβέρσα 
που ανέφερα πριν. Φυσικά δεν µπορούµε να τα έχουµε όλα 
και ο χώρος που έχει προσφερθεί για τα γόνατα των επιβα-
τών έχει αφήσει 350 λίτρα για τις αποσκευές. Όχι πως το 
πορτµπαγκάζ είναι µικρό (ψηλό µπορείς να το πεις λόγω του 
κατωφλιού φόρτωσης), κάθε άλλο, κυµαίνεται στον µέσο όρο 
της κατηγορίας.

Στον δρόµο 
Tο DS 3 Crossback είναι απολαυστικό, αναδεικνύοντας τα 
δυναµικά χαρακτηριστικά µε εχέγγυο την πλατφόρµα CMP. Η 
ανάρτηση είναι ιδανικά ρυθµισµένη ανάµεσα στην άνεση και 
στο κράτηµα, µε πολύ καλή απόσβεση και µικρές κλίσεις στις 
στροφές. Η πολύ καλή ηχοµόνωση διασφαλίζει ησυχία στο 
ταξίδι, µαζί µε την εξαιρετική ποιότητα κύλισης. Στην κολα-
κευτική εικόνα που αποκοµίζεις συµβάλλει τόσο η ακρίβεια 
και η αµεσότητα του τιµονιού όσο και ο σαφέστατος επιλογέ-
ας µε τα καλύτερα «κουµπώµατα» που έχουµε δει σε DS 
(αλλά και σε Citroën). Ευκολοδήγητο είναι και στην πόλη µε 
κόµπακτ διαστάσεις και µικρό κύκλο στροφής για µεγαλύτε-
ρη ευελιξία.
Ο 1.2 PureTech προσφέρεται σε τρεις εκδόσεις ισχύος (µε 
101, 131 και 156 ίππους) και η βασική της δοκιµής µας δεν 
πρέπει να προβληµατίζει, διότι προσφέρει τουλάχιστον ικανο-
ποιητικές επιδόσεις. Περισσότερο αντιληπτή γίνεται η τρικύ-
λινδρη σπιρτάδα του παρά η τραχύτητά του χάρη στην πολύ 
καλή ηχοµόνωση µε λογική κατανάλωση (περίπου στα 7,5 
λίτρα / 100 χλµ.). Φυσικά, για ακόµη χαµηλότερη κατανάλω-
ση και κόστος χρήσης υπάρχει ο γνωστός νέος 1.500άρης 
ντίζελ µε τα 102 άλογα (υπάρχει και µεγαλύτερη έκδοση 131 
ίππων) που σε κερδίζει µε τη στρωτή και ραφιναρισµένη λει-
τουργία του. Σε κάθε περίπτωση τα κιβώτια είναι µηχανικά 
εξάρια και η κίνηση στους µπροστινούς τροχούς (δεν υπάρ-
χει τετρακίνητο DS 3 Crossback).

Εν κατακλείδι
Στην ερώτηση αν το DS 3 Crossback είναι ένα premium αυ-
τοκίνητο η απάντηση έρχεται από το ίδιο το αυτοκίνητο, το ο-
ποίο διαθέτει ό,τι χρειάζεται για να δηµιουργηθεί γύρω από 

αυτό µια πολυτελής αύρα: µεταµοντέρνο ντιζάιν, προσεγµένα 
ποιοτικά υλικά, προηγµένος τεχνολογικός εξοπλισµός µε 
πληθώρα συστηµάτων υποβοήθησης. Σίγουρα οι βασικές 
εκδόσεις κινητήρων των δοκιµών µας δεν προσφέρουν τις 
επιδόσεις των ισχυρότερων, αλλά οι εποχές που τα γκάζια 
πήγαιναν πακέτο µε το ακριβό έχουν παρέλθει και λίγο ενδι-
αφέρουν όσους αναζητούν άνετες και λουσάτες µετακινή-
σεις. Ειδικά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Και δεν το ανα-
φέρω τυχαία, αφού στην γκάµα του DS 3 Crossback υπάρχει 
και το ηλεκτρικό E-Tense (µε ισχύ 136 ίππους και αυτονοµία 
300 χλµ.) που θα δούµε προς τα τέλη του έτους στα µέρη µας. 
Τέλος, να πούµε πως οι εκδόσεις µε την παραµετροποίηση 
Grip Control θα είναι διαθέσιµες από το φθινόπωρο.
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∆ΟΚΙΜΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ιδανικό οικογενειακό µε στιλ
 SEAT TARRACO 1.5 TSi

Το Tarraco έχει χώρους για µέχρι και εφτά, πολύ καλό εξοπλισµό και έναν δυνατό και οικονοµικό 
κινητήρα βενζίνης 1.500 κυβικών.
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1.498 κ.εκ.

150 ίπποι / 5.000-6.000 σ.α.λ.

250 Nm / 1.500-3.500 σ.α.λ.

9,7 δλ.

201 χλµ./ώρα

8,4 λίτρα / 100 χλµ.

4,735x1,839x1,658 µέτρα

760 λίτρα

1.599 κιλά

147 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

SEAT TARRACO 1.5 TSi

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ €28.600
από

Το Tarraco δεν είναι µόνο το µεγαλύτερο SUV και η 
ναυαρχίδα της Seat. Είναι ταυτόχρονα και το µοντέ-
λο που εισάγει τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της ι-
σπανικής µάρκας, που πηγαίνει από το ένα ρεκόρ 

πωλήσεων στο άλλο.
Αυτή η σχεδιαστική φιλοσοφία προσδιορίζεται από µια 
πιο εµφατική µάσκα που προσθέτει πόντους στην ανα-
γνωρισιµότητα και στον χαρακτήρα του Tarraco, διατη-
ρώντας ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία που προσδιορίζουν 
τα σύγχρονα µοντέλα της Seat, όπως, για παράδειγµα, τη 
χαρακτηριστική διαµόρφωση της πίσω κολόνας. Στην 
όλη εικόνα συµβάλλουν και τα στάνταρ LED φώτα, 
µπροστά και πίσω, µε τα τελευταία να είναι δυναµικά 
και αυτά της ηµέρας να αποτελούν τη φωτεινή «ταυτότη-
τα» του µεγάλου SUV.
Το Tarraco είναι πράγµατι µεγάλο, µιάς και το µήκος του 
φτάνει σχεδόν τα 4,74 µέτρα, ενώ εξίσου µεγάλο είναι και το 
µεταξόνιό του των 2.790 χιλιοστών, γεγονός που έχει φυσικά 
άµεσο και θετικό αντίκτυπο στους χώρους στο εσωτερικό 

του. Στην πενταθέσια διαµόρφωση της δοκιµής µας οι επι-
βάτες του πίσω καθίσµατος κάθονται από βασιλικά έως αυ-
τοκρατορικά, ακόµα κι αν οι πλάτες του είναι στην πιο κάθε-
τή τους θέση και έχει µετατοπιστεί τελείως µπροστά ώστε να 
αυξηθεί κι άλλο η ούτως ή άλλως πολύ µεγάλη χωρητικότη-
τα του πορτµπαγκάζ – η ελάχιστη τιµή της οποίας στην πε-
νταθέσια διαµόρφωση είναι τα 760 λίτρα.
Φυσικά στο εσωτερικό υπάρχουν πολλές θέσεις και θήκες 
για κουτιά αναψυκτικών, µπουκάλια νερού, αλλά και για 
όλες τις φορητές συσκευές που όλοι έχουµε πλέον πάνω 
µας. Ταυτόχρονα, η ποιότητα της κατασκευής και των υλι-
κών είναι ιδιαίτερα καλή, ενώ ο διάκοσµος σύγχρονος και 
κυρίως high-tech.
Το τελευταίο προκύπτει κυρίως από τον ψηφιακό πίνακα 
οργάνων των 10,25 ιντσών, τη διαµόρφωση του οποίου 
µπορεί να επιλέξει ο οδηγός, καθώς και από την οθόνη α-
φής των 8 ιντσών στο κέντρο του ταµπλό, που αποτελεί το 
κέντρο του συστήµατος infotainment και στην οποία προ-
βάλλεται και η εικόνα από την πολύ χρήσιµη, λόγω µεγέ-

θους του αυτοκινήτου, οθόνη οπισθοπορείας.
Το «παρών» δίνουν και πολλά συστήµατα υποβοήθησης 
του οδηγού, ενώ σπάνια το Tarraco θα φέρει σε δύσκολη 
θέση τον οδηγό του. Κι αυτό γιατί είναι καλά στηµένο, µε 
µεγάλα περιθώρια πρόσφυσης, ενώ το µεγάλο του µεταξό-
νιο εξασφαλίζει τη σταθερότητά του στις µεγάλες ταχύτητες 
της εθνικής οδού (τελική 201 χλµ./ώρα).
Στους δευτερεύοντες δρόµους µπορεί να µην κρύβει τον 
όγκο του, αλλά είναι αρκετά ευέλικτο, ενώ ο turbo τετρα-
κύλινδρος των 1.500 κυβικών και των 150 ίππων είναι µεν 
ελαστικός από αρκετά χαµηλά, αλλά ο οδηγός χρειάζεται 
να ασχοληθεί µε το σωστά κλιµακωµένο κιβώτιο των 6 
σχέσεων µε τον ακριβή επιλογέα αν θέλει να κινηθεί σβέλ-
τα. Ειδικά µε πλήρη σύνθεση επιβατών. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το Tarraco, που χρειάζεται 9,7 
δεύτερα για το 0-100 χλµ./ώρα, είναι οικονοµικό, µια και 
κατά µέσο όρο αρκείται σε 8,4 λίτρα αµόλυβδης για κάθε 
100 χιλιόµετρα.
Όσο για την τιµή του, ξεκινά από τις 28.600 ευρώ.
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∆ΟΚΙΜΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α
πό τον τίτλο και µόνο κατα-
λαβαίνει κανείς ότι πρόκει-
ται για ένα µοντέλο σχετικά 
«φορτωµένο τεχνολογικά». 
Και, πράγµατι, έτσι είναι. Με 
τ η  ν ε ό τ ε ρ η  ε κ δ ο χ ή  τ ο υ 
Tucson η Hyundai φαίνεται 
λες και προσπαθεί να επι-

δείξει κάποιου είδους τεχνολογική υπεροχή και 
ολοκλήρωση έναντι των υπολοίπων. ∆εν θα 
σχολιάσουµε το αν τα καταφέρνει, θα πούµε ό-
µως ότι το συγκεκριµένο είναι ένα µοντέλο που 
τράβηξε την προσοχή µας.
Ξεκινώντας από τη σηµαντικότερη, ίσως, προ-
σθήκη, αυτό το 48V που θα διαβάσει κανείς στα 
λογότυπα επάνω στα φτερά σηµαίνει πως το 

Συνδυάζοντας την 
πετρελαιοκίνηση µε την 
υβριδική τεχνολογία, η Hyundai 
ρίχνει στο τραπέζι µία αρκετά 
ενδιαφέρουσα έκδοση του 
δηµοφιλούς της SUV.

Tucson ανοίγει πλέον την πόρτα της ηλεκτροκίνησης. Έ-
να νέο ηλεκτρικό σύστηµα ανάλογης τάσης έρχεται να 
προστεθεί στο ήδη υπάρχον. Μαζί του ένας συσσωρευ-
τής ιόντων λιθίου 0,44 KWh, µε χωρητικότητα 9,7 Ah και 
µέγιστη ένταση 400 Α, καθώς και ένας ηλεκτροκινητήρας 
16 PS, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως γεννήτρια και µίζα.
Πρακτικά, µιλάµε για ένα mild-hybrid σύστηµα, που έρ-
χεται να υποβοηθήσει το έργο του συµβατικού κινητήρα, 
δίνοντας πιο γρήγορα περισσότερη ροπή σε κάθε πάτηµα 
του δεξιού πεντάλ και περιορίζοντας παράλληλα την κα-
τανάλωση κατά 7%. Στην πράξη, αυτό είναι ένα βήµα 
προς τη σωστή κατεύθυνση και γίνεται εµφανές τόσο 
στην αίσθηση του αυτοκινήτου όσο και µέσω του σχετι-
κού γραφήµατος στον πίνακα οργάνων.
Ως κύρια µονάδα ισχύος παραµένει ο πετρελαιοκινητή-
ρας των 1.6 λίτρων και των 136 ίππων. Ο συνδυασµός 

των δύο προσφέρει ικανοποιητική ροπή, από τις στροφές 
του ρελαντί. Υπό κανονικές συνθήκες, ο οδηγός δεν θα 
νιώσει ποτέ κενό. Αντιθέτως, θα εκτιµήσει τον πολιτισµέ-
νο χαρακτήρα, την ελαστικότητα και τη χαµηλή ηχητική 
υπογραφή. Σε έναν βαθµό, τα εύσηµα ανήκουν στο αυτό-
µατο κιβώτιο διπλού συµπλέκτη, των 7 σχέσεων, το ο-
ποίο κάνει ακόµα πιο οµαλή την όλη διαδικασία της κίνη-
σης. Με στρωτές αλλαγές στον σωστό χρόνο, αναβαθµί-
ζει τη συνολική άνεση, αφήνοντας όµως ορισµένες λαβές 
για κριτική στο θέµα του kickdown, που δεν δείχνει τόσο 
γρήγορο.
Αυτή ακριβώς η άνεση και η ευχάριστη ατµόσφαιρα 
έρχεται να ενισχυθεί από την εικόνα του εσωτερικού. 
Από το αυτοκίνητο που είχαµε στη διάθεσή µας δεν έ-
λειπε τίποτα. Το αντίθετο µάλιστα. Από ηλεκτρικά ρυθ-
µιζόµενα δερµάτινα καθίσµατα, θερµαινόµενα και αε-

Υβριδικό Υβριδικό 
µε τα όλα του!

HYUNDAI TUCSON 1.6D 48V HYBRID
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1.598 κ.εκ.

136 ίπποι / 4.000 σ.α.λ.

320 Nm / 2.000-2.250 σ.α.λ.

12,0 δλ.

180 χλµ./ώρα

6,2 λίτρα / 100 χλµ.

4,480 x 1,850 x 1,660 µέτρα

459-1.449 λίτρα

1.701 κιλά

127 γρ./χλµ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ

ΡΟΠΗ ΣΤΡΕΨΗΣ

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜXΠXΥ)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΒΑΡΟΣ (+ 75 ΚΙΛΑ ΒΑΡΟΣ Ο∆ΗΓΟΥ)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2

Hyundai Tucson 1.6D 48V Hybrid

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΟΚΙΜΗΣ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ €26.990
από

ριζόµενα (ένα χαρακτηριστικό που διαθέτουν µόνο 
πολύ ακριβότερες προτάσεις), ένα πλήρες και λει-
τουργικό infotainment, µέχρι όλα τα σύγχρονα συστή-
µατα ασφάλειας, αυτόµατης πέδησης, Surround View 
Monitor 360 µοιρών και ό,τι άλλο µπορεί κανείς να 
ζητήσει.
Όλα αυτά, τυλιγµένα σε ένα καλαίσθητο ταµπλό, µε ποιο-
τικά υλικά, προσεγµένη συναρµογή και καλή εργονοµία. 
Ο µεν οδηγός θα εκτιµήσει την άνετη και εύκολα ρυθµι-
ζόµενη στον σωµατότυπό του θέση οδήγησης, καθώς και 
την καλή περιµετρική ορατότητα. Οι υπόλοιποι επιβάτες 
θα νιώσουν κι αυτοί άνετα, χάρη στον διαθέσιµο χώρο 
για τα γόνατα και τα κεφάλια των πίσω, καθώς και χάρη 
στη δυνατότητα της πίσω πλάτης να ρυθµίζεται σε διαφο-
ρετικές κλίσεις.
Αναφορικά µε το διαµέρισµα των αποσκευών, οι παρα-
τηρητικοί θα διαπιστώσουν ότι έχει περιοριστεί σε όγκο. 
Κάτι περισσότερο από 50 λίτρα του δαπέδου έχουν κατα-
ληφθεί από τον συσσωρευτή του υβριδικού συστήµατος. 
Και πάλι, όµως, τα 459 λίτρα που αποµένουν δεν µπο-
ρούν να θεωρηθούν λίγα.

Πίσω από το τιµόνι
Για όσους σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τον SUV χαρα-
κτήρα του –πέρα από θέµατα εικόνας–, η εν λόγω έκδο-
ση έρχεται µε σύστηµα τετρακίνησης. Υπό φυσιολογικές 
συνθήκες το 100% της ροπής οδηγείται στον µπροστινό 
άξονα, ενώ ανάλογα µε τις ανάγκες η κατανοµή φτάνει 
στο 50-50. Μάλιστα, υπάρχει και επιλογή κλειδώµατος 
της ροπής 50-50 µεταξύ των δύο αξόνων. Εάν, ωστόσο, 
σκοπεύετε να κινείστε συχνά εκτός δρόµου, φροντίστε 
να µην επιλέξετε τα χαµηλοπρόφιλα supersport ελαστι-
κά. Από άποψη επιδόσεων, το υβριδικό Tucson δεν θα 
εντυπωσιάσει, ούτε όµως και θα προβληµατίσει. Για ό-
σους µετράνε τα νούµερα, µπορούν να στραφούν στη 
βενζινοκίνητη έκδοση των 177 ίππων. ∆ύναµη υπάρχει 
κι εδώ, όµως το σχετικά αυξηµένο βάρος των 1.700 κι-
λών δεν είναι κάτι που κρύβεται. Αντίστοιχα, το γενικότε-
ρο στήσιµο του συνόλου είναι ξεκάθαρα προσανατολι-
σµένο προς την άνεση. Οι αναρτήσεις είναι µέτριας 

σκληρότητας κι έτσι διατηρούν λογικές κλίσεις στις στρο-
φές, απορροφώντας παράλληλα τις περισσότερες ανω-
µαλίες του οδοστρώµατος.
Η κίνηση στην πόλη γίνεται απροβληµάτιστα, όπως ακρι-
βώς και η κίνηση στην εθνική, µε την ευστάθεια να δίνει 
επιπλέον πόντους. Αν τώρα κανείς προσπαθήσει να το 
πιέσει σε δρόµο µε στροφές, το Tucson θα ακολουθήσει, 
παραµένοντας προοδευτικό και δείχνοντας τα όριά του, 
χωρίς να αγχώσει. Ειδικά για το τελευταίο, πέρα από τη 
διαµόρφωση Sport που κάτι παραπάνω δίνει, υπάρχει 
και το ATCC, ένα προηγµένο σύστηµα ελέγχου πρόσφυ-
σης στις στροφές, που συνεργάζεται µε την τετρακίνηση 
και το ESP.
Με όλα αυτά, το πετρελαιοκίνητο, τετρακίνητο, αυτόµα-
το και υβριδικό Tucson καταφέρνει να προσδώσει µια 
σχεδόν premium νότα στις µετακινήσεις αυτού που θα 
το επιλέξει. Ποιοτικό και άνετο –άνω του µέσου όρου–, 
µε δυναµική εµφάνιση, ένα υπερπλήρες πακέτο εξο-
πλισµού, 5 χρόνια εγγύηση συν οδική βοήθεια και µια 
τιµή λογική για τα όσα προσφέρει, είναι ένα µοντέλο 
που έχει οπωσδήποτε λόγο ύπαρξης στην αγορά των 
µεσαίων SUV.



Η 
Χίος, ένα από τα πιο µακρινά νησιά, 
απέχει µόλις λίγα µίλια από τις ακτές 
της Τουρκίας. Έτσι, λογικό είναι τα 
ναύλα να είναι από τα υψηλότερα, 
αφού µια οικογένεια µε Ι.Χ. χρειάζε-
ται περίπου 500 ευρώ και αρκετά 
παραπάνω µε καµπίνα. Το δικό µας 
µέσο ήταν ένα Citroën Berlingo, που 

στη νέα του γενιά έχει ό,τι χρειαστήκαµε, χώρους και πάλι 
χώρους, καθώς και έναν αποδοτικό πετρελαιοκινητήρα µε 
αυτονοµία 700+ χιλιόµετρα.
Από το λιµάνι του Πειραιά µέχρι αυτό της Χίου το ταξίδι µε 
το µικρό «∆ιαγόρας» διήρκεσε περίπου 8 ώρες. Ευτυχώς, 
βράδυ µε κάλµα θάλασσα. Η πρώτη εικόνα από τη Χώρα 
είναι αυτή µιας µεγάλης νησιωτικής πόλης µε άναρχη δό-
µηση και αισθητική. Η διαµονή µας είχε κανονιστεί για τον 
Καρφά, µια κοσµοπολίτικη παραθαλάσσια περιοχή µε τα 

µεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα, σε µικρή απόστα-
ση από τη Χώρα και πιο κοντά στο αεροδρόµιο.

Στο νησί της µαστίχας
Η Χίος, γνωστή ως το νησί της µαστίχας, φηµίζεται για τα µε-
σαιωνικά της χωριά και τον αρχοντικό Κάµπο µε τα στενά 
δροµάκια και την εύφορη κοιλάδα όπου κάποτε ζούσαν οι 
εύποροι Χιώτες. Ωστόσο, αν δεν το γνωρίζετε, έχει 91 χαρτο-
γραφηµένες παραλίες. Λόγω του δυνατού βοριά, την πρώτη 
µας µέρα επιλέξαµε να κινηθούµε στα νότια του νησιού, 
προς την Κώµη, τα Μαύρα Βόλια και τα Βρουλίδια.
Τα Μαύρα Βόλια απέχουν περίπου 5 χιλιόµετρα από το Πυρ-
γί και έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τα µαύρα βότσαλα 
που προέκυψαν από την έκρηξη ηφαιστείου. Τα Βρουλίδια 
είναι µια κοντινή παραλία, δίπλα στο Εµπορειό, η νοτιότερη 
του νησιού και µία από τις πιο όµορφες, µε γαλαζοπράσινα 
νερά και εξωτική αύρα. Σήµα κατατεθέν της η καντίνα µε το 

µίνι τελεφερίκ για τις παραγγελίες. Με τον ήλιο να πέφτει, µια 
επίσκεψη στο Πυργί, για βόλτα ή για τσιµπολόγηµα, είναι ό,τι 
πρέπει.
Βοριάς και την επόµενη µέρα και ξανά προς τα νότια, µε το 
Berlingo να προσφέρει άνετες και πάνω απ’ όλα οικονοµικές 
µετακινήσεις, µε την κατανάλωση στα περίπου 6-6,5 λίτρα α-
νά 100 χλµ. Πραγµατικά, αυτοκίνητα σαν το Berlingo είναι ι-
δανικά για τέτοιου τύπου εξορµήσεις, αφού προσφέρουν µε-
γάλους και πολυχρηστικούς χώρους, µε αµέτρητους αποθη-
κευτικούς χώρους για µικροαντικείµενα, συρόµενα πίσω 
καθίσµατα, συρόµενες πίσω πόρτες κ.ά.
Στον δρόµο προς το χωριό Ολύµποι και λίγο πριν, κατηφορί-
σαµε για την Αγία ∆ύναµη. Η παραλία µε τα κρυστάλλινα νε-
ρά πήρε το όνοµά της από το εκκλησάκι που βρίσκεται εκεί. 
Υπάρχουν πεύκα για σκιά, αλλά θα πρέπει να είστε εφοδια-
σµένοι µε νερό και τρόφιµα. Σε µικρή απόσταση η παραλία 
Αποθήκα µε τα βαθιά κρύα νερά. Εκείνη την ηµέρα επισκε-
φτήκαµε και τα Μεστά, τον πιο καλοδιατηρηµένο µεσαιωνικό 
οικισµό µε την οχυρωµατική διάταξη (λόγω των πειρατών 
που έκλεβαν µαστίχα) από τον 14ο αιώνα. Μαζί µε το Πυργί, 
τα Αρµόλια, τα Νένητα και τα Πατρικά απαρτίζουν τα µεγαλύ-
τερα µαστιχοχώρια (συνολικά περίπου 20) – εκεί ευδοκιµεί το 
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Το πέ�πτο �εγαλύτερο νησί της χώρας �ας �πορεί να είναι γνωστό 
για την παραγωγή �αστίχας, αλλά κρύβει πολλές ο�ορφιές.



θαµνώδες δέντρο που έχει κάνει παγκοσµίως γνωστό το νη-
σί. Το δέντρο «δακρύζει» κρυσταλλάκια µαστίχας κατά τον 
Αύγουστο και αφού το «κεντήσει» ο Χιώτης.

Πανέµορφες παραλίες, τοπία που µαγεύουν
Όρεξη να ’χεις και το νησί είναι µεγάλο, µε πολλές οµορφιές. 
Όπως η Μονή της Αγίας Μαρκέλλας, της προστάτιδας του νη-
σιού, που γιορτάζει στις 22 Ιουλίου, οι γραφικές παραλίες στη 
Ληµνιά, καθώς και γενικότερα από κείνη τη µεριά. Αφήσαµε 
τη Βολισσό. Περάσαµε από την Ελίντα, πριν από το Λιθί στρί-
ψαµε για να ανηφορίσουµε προς τα Αυγώνυµα µε την πολύ 
όµορφη ταβέρνα στα δυτικά του χωριού. Σοκ και δέος στη 
θέα του Ανάβατου, µιας ακατοίκητης πλέον καστροπολιτείας 
χτισµένης πάνω σε βράχο. Επιστροφή στον Καρφά µε ενδιά-
µεση στάση στη Νέα Μονή που τελεί υπό την προστασία της 
UNESCO.
Τις επόµενες µέρες ο αέρας κόπασε και κινηθήκαµε προς τα 
βόρεια. Πέρα από τον Βροντάδο, γνωστό από τον ρουκετοπό-
λεµο που λαµβάνει χώρα εκεί το βράδυ της Ανάστασης, υ-
πάρχει η πολύ όµορφη παραλία των Γλάρων που γεµίζει 
κόσµο γρήγορα. Φτάσαµε στην παραλία Γιόσωνας αλλά λό-
γω του αέρα προτιµήσαµε την πιο κλειστή της Ναγός. Προσο-
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χή στο παρκάρισµα λόγω των στενών δρόµων. Κατά την επι-
στροφή µας η Λαγκάδα, ένα φυσικό λιµάνι µε πολύ καλές 
ψαροταβέρνες, είναι µια στάση που  επιβάλλεται… για ανεφο-
διασµό και ουζάκι.
Η Χίος είναι ένα νησί που πραγµατικά µας εξέπληξε µε τις ο-
µορφιές που κρύβει. Έχει πανέµορφες παραλίες, γραφικά 
χωριά µε µεσαιωνική κληρονοµιά, µοναστήρια και µνηµεία, 
µεγάλη ποικιλία τοπικών προϊόντων και γαστρονοµικό πλού-
το για κάθε γούστο. Το κυριότερο, είναι ένας ευλογηµένος 
τόπος µε βαθιά ιστορία και πολλές ανεξερεύνητες πτυχές.
Μιλώντας µε τους ντόπιους, πληροφορηθήκαµε ότι ο του-
ρισµός φέτος αναµένεται να κινηθεί σε χαµηλά επίπεδα 
λόγω της οικονοµικής κρίσης που αντιµετωπίζει η γειτονι-
κή χώρα. Ναι, ο µισός και πάνω τουρισµός του νησιού 
είναι Τούρκοι.
Από την άλλη, είναι εµφανές πως οι τοπικές αρχές ελάχιστα 
έχουν αξιοποιήσει την τουριστική βιοµηχανία. Αν, τώρα, κα-
τάφερα µε αυτή τη σύντοµη περιγραφή της εµπειρίας µας να 
σας κάνω να επισκεφτείτε τη Χίο (απαιτείται µία εβδοµάδα το 
ελάχιστο), να είστε βέβαιοι πως θα περάσετε πολύ όµορφα. 
Ειδικά αν κινηθείτε οικογενειακώς µε ένα ολοκληρωµένο 
από κάθε άποψη MPV, όπως το Citroën Berlingo.
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