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Πέτρος Κυπραίος [p.kypraios@smartpress.gr]

Ελλείψεις παντού και… περισσότερο φως το 2022!
H πανδημία όχι μόνο άλλαξε άρδην την εικόνα της
καθημερινότητας μας, αλλά εκτίναξε και τη ζήτηση
τεχνολογικών προϊόντων σε πρωτόγνωρα επίπεδα.
Μάλιστα, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που
προέκυψαν στη παραγωγή των Mega Factories της Κίνας,
αλλά και στη γρήγορη διάθεση των προϊόντων (λόγω
του παγώματος των αεροπορικών πτήσεων), άρχισαν να
παρουσιάζονται όλο και πιο έντονα οι ελλείψεις σε chipsets
και σε άλλα hardware parts.
Ένα χρόνο λοιπόν μετά την πανδημία, ουσιαστικά
βλέπουμε τα «αποτελέσματα» του 2020. Και σαν να μην
έφτανε αυτό, η τρελή κούρσα των κρυπτονομισμάτων
έκανε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη… Οι
cryptominers στη προσπάθεια τους να χρησιμοποιήσουν
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ για να
οδηγηθούν στο Ελντοράντο του BitCoin, του Ethereum,
του Dogecoin και των υπόλοιπων κρυπτονομισμάτων,
άρχισαν να δαπανούν τεράστια ποσά, εξαφανίζοντας από
προσώπου γης τις κάρτες γραφικών τελευταίας «σοδειάς»
από την Nvidia και την AMD. Ενδεικτικό είναι ότι μία RTX
3800 πωλείται αυτή τη στιγμή τρεις φορές πιο πάνω από
την τιμή της (μιλάμε για 2000 και πλέον ευρώ, ενώ θα
έπρεπε κανονικά να κοστίζει… 800), ενώ η όλη κατάσταση
έχει αντίκτυπο και στις νέες κονσόλες PlayStation 5 και
Xbox Series X, όπου οι δύσμοιροι gamers έχουν κάνει τις
προ-παραγγελίες τους 4 μήνες πριν και ακόμη αναμένουν
στο ακουστικό τους. Και η βιομηχανία των smartphones
όμως επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό εννοείται, με την
Qualcomm να βλέπει ότι παρά τις προσπάθειες της, κάποια
στιγμή δεν θα μπορεί μέσα στη χρονιά να καλύψει όλη αυτή
την τεράστια ζήτηση.
Φυσικά εκείνος που είναι χαμένος είναι ο τελικός
καταναλωτής, καθώς θα πρέπει να κάνει ένα συμβιβασμό
και να μετριάσει τα θέλω του, κάνοντας υπομονή (ειδάλλως
θα κληθεί ενδεχομένως να πληρώσει υπεραξία σε κάποια
προϊόντα, με τους επιτήδειους να θησαυρίζουν). Οι
αναλυτές βλέπουν μια τάση εξομάλυνσης της κατάστασης
προς τα τέλη του 2021, όποτε όπως έλεγαν και οι
«αρχαίοι» μας πρόγονοι: «Η υπομονή είναι μεγάλη αρετή»!
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«Δηλώσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς που τυχόν
δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος, μπορούν να γίνονται
μέχρι τη λήξη του ίδιου ημερολογιακού μήνα για
τον οποίο εκδόθηκε το τεύχος, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά στην καταχώρηση.»
το περιοδικό Digital Life κυκλοφορεί 11 φορές το χρόνο.
Οι απόψεις που εκφράζονται σε ενυπόγραφα άρθρα δε
συμπίπτουν απαραίτητα μ’ αυτές του περιοδικού. Υλικό
που αποστέλλεται προς δημοσίευση δεν επιστρέφεται
ανεξαρτήτως αν δημοσιεύτηκε. Απαγορεύεται η ολική
ή μερική αναδημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου,
διαγράμματος ή φωτογραφίας, με οποιοδήποτε τρόπο
και σε οποιαδήποτε γλώσσα, χωρίς τη γραπτή άδεια
του εκδότη.
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Philips 272E1GAEZ

Η ψυχαγωγία στο γραφείο σας!

Η MMD, η κορυφαία εξειδικευμένη εταιρία οθονών και brand license partner των οθονών Philips,
ανακοινώνει την προσθήκη μιας νέας οθόνης στην ολοκαίνουρια σειρά Philips E Line για PC
Gaming: την οθόνη Philips 242E1GAEZ (23,8"/60,5 εκ διαγ.) και την οθόνη Philips 272E1GAEZ
(68,6 εκ). Με βάση ρυθμιζόμενη στο ύψος για μέγιστη άνεση στην προβολή, η 272E1GAEZ
συνδυάζει χαρακτηριστικά εστιασμένα στην ψυχαγωγία και την εργονομία για να εξασφαλίσουν την
ιδανική εμπειρία θέασης!
Οι οθόνες δεν είναι πλέον μια συσκευή
για απλές εργασίες, αλλά “καθημερινός
σύντροφος” για πολλαπλές δραστηριότητες,
κάνοντας τη ζωή ευκολότερη και πιο ευχάριστη.
Οι νέες οθόνες της Philips αντιπροσωπεύουν
έναν τέλειο συνδυασμό χαρακτηριστικών που
θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα από τους νέους και
τους αυτοαπασχολούμενους, υποστηρίζοντάς
τους στην πραγματική ζωή για εργασία και
σπουδές, αλλά και στη ψηφιακή ζωή για την
πιο ολοκληρωμένη ψυχαγωγία: gaming,
συναναστροφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
παρακολούθηση βίντεο και πολλά περισσότερα.

τη Philips 272E1GAEZ, όπως είναι και για
την ψυχαγωγία. Διαθέτει την τεχνολογία Ultra
Wide-Color για να προσφέρουν ένα ευρύτερο
φάσμα χρωμάτων, εξασφαλίζοντας πιο
ρεαλιστικές εικόνες, με πιο φυσικά πράσινα,
πιο φωτεινά κόκκινα, και πιο βαθιά μπλε.
Το SmartContrast, από την άλλη πλευρά,
εξασφαλίζει πλούσιες μαύρες λεπτομέρειες.
Οι gamers μπορούν τώρα να εξατομικεύσουν
ακόμα περισσότερο τα γραφικά τους σύμφωνα
με τις προτιμήσεις τους χάρη στη βελτιωμένη
λειτουργία SmartImage game mode, που
εξασφαλίζει βέλτιστες αποδόσεις.

Οι καλύτερες εμπειρίες PC gaming

Για κάθε καθημερινή εργασία

Στο gaming δεν επιτρέπονται συμβιβασμοί, και
κανένας gamer δεν πρέπει να συμβιβάζεται
με κάτι λιγότερο. Κάθε παιχνίδι πρέπει να
υποστηρίζεται με τον καλύτερο τρόπο και
όσο το δυνατόν πιο ομαλά, με ζωντανές
και καθαρές εικόνες, ώστε να μπορεί να
εστιάζει την προσοχή του αποκλειστικά στη
δράση. H Philips 272E1GAEZ διαθέτει AMD
FreeSync™ Premium που εγγυάται υψηλό
ρυθμό ανανέωσης, χαμηλή αντιστάθμιση
καρέ και χαμηλή καθυστέρηση σε κάθε
gaming session. Χάρη στο ρυθμό ανανέωσης
των 144 Hz και τη γρήγορη απόκριση 1 ms
(MPRT), τα δύο αυτά μοντέλα προσφέρουν
μία γρήγορη και χωρίς καθυστέρηση εικόνα
που θα βοηθήσει τους παίκτες να δώσουν
τον καλύτερό τους εαυτό σε παιχνίδια όπου
η ταχύτητα είναι ζωτικής σημασίας, όπως σε
αγώνες, δράση και σκοπευτές.

Η Philips 272E1GAEZ διαθέτει VA LED οθόνη
που χρησιμοποιεί προηγμένη τεχνολογία
κάθετης ευθυγράμμισης πολλαπλών τομέων
για φωτεινές εικόνες και έτσι εξασφαλίζει
εξαιρετικά ευρείες γωνίες θέασης 178/178
μοιρών. Αυτό το χαρακτηριστικό να χειρίζεστε
κάθε εργασία πολύ εύκολα, αλλά και να έχετε
υπέροχη θέαση όταν σερφάρετε στο διαδίκτυο
και εργάζεστε με γραφιστικές εφαρμογές. Εάν
συνηθίζετε να περνάτε σχεδόν ολόκληρη την
ημέρα μπροστά από τον υπολογιστή, αυτές οι
οθόνες διαθέτουν εργονομικά χαρακτηριστικά
που θα σας βοηθήσουν: με ρύθμιση ύψους
στα 100 χιλ και κλίσης στις -5/20 μοίρες,
μπορείτε να βρείτε την πιο άνετη για εσάς
θέση με ευκολία. Επιπλέον, τα μάτια σας
θα επωφεληθούν τόσο από την τεχνολογία
Flicker-Free όσο και από τη λειτουργία
LowBlue Mode.

Εξασφαλίζοντας ζωντανά γραφικά

Η Philips 272E1GAEZ είναι διαθέσιμη με
ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης στα €239.

Οι εικόνες είναι καθοριστικής σημασίας για
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SAMSUNG GALAXY
A52 / A52 5G & A72
10

Νεανικό στυλ, καινοτομία
και απίθανες επιδόσεις για όλους!

Η Samsung παρουσίασε τα Samsung Galaxy A52, A52 5G και A72, τις νέες
συσκευές της σειράς Samsung Galaxy A που καθιστoύν την καινοτομία προσιτή
σε όλους. Με τα νέα Samsung Galaxy A οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν
και να εκφράζονται μέσα από μια καταπληκτική κάμερα και να απολαμβάνουν
καλύτερη εμπειρία προβολής με μεγαλύτερη ευκρίνεια και ομαλότερη
πλοήγηση στην οθόνη, ενώ επωφελούνται από καινοτόμα χαρακτηριστικά της
σειράς Galaxy, όπως η αντοχή στο νερό και η μπαταρία μεγάλης διάρκειας.
Επίσης, η νέα σειρά Samsung Galaxy A προσφέρει πρόσβαση στο ευρύτερο
οικοσύστημα συνδεδεμένων Galaxy συσκευών, όπως τα Galaxy Buds Pro, το
Galaxy SmartTag και το Galaxy Tab για ακόμη πιο διευρυμένη εμπειρία κινητής.

Δημιουργία, επικοινωνία και
αυτοέκφραση με μια καταπληκτική
κάμερα
Η Samsung έθεσε τον πήχη ψηλά για την
ποιότητα της κάμερας και τα Galaxy A52,
A52 5G και A72 δεν διαφέρουν. Καθώς
φέρνουν τις συναρπαστικές καινοτομίες
κάμερας στη νέα σειρά Galaxy A, οι
χρήστες μπορούν να απολαύσουν
πιο διασκεδαστικές και ευέλικτες
λειτουργίες για φωτογραφίες και βίντεο.
• Ευέλικτη εμπειρία κάμερας - Η
λήψη ευκρινών φωτογραφιών και
βίντεο γίνεται με ευκολία χάρη σε
μια ευέλικτη τετραπλή κάμερα με
υψηλή ανάλυση 64MP. Οι χρήστες

μπορούν να μετατρέψουν άμεσα τις
αγαπημένες τους στιγμές από βίντεο
4K σε εικόνες υψηλής ανάλυσης 8MP
με τη λειτουργία 4K Video Snap. Η
λειτουργία βελτιστοποίησης σκηνής
(Scene Optimizer) χρησιμοποιεί AI για
λήψη με βέλτιστες ρυθμίσεις για 30
κατηγορίες εικόνων και φόντων, όπως
το φαγητό, τα τοπία και τα κατοικίδια.
• Σταθερότητα εικόνα, μέρας και
νύχτα - Η λειτουργία οπτικής
σταθεροποίησης εικόνας (OIS)
διασφαλίζει πως η εικόνα στις
φωτογραφίες και στα βίντεο θα είναι
ευκρινής και σταθερή, ανεξάρτητα
από το πόσο απαιτητική είναι η ανάγκη

μαγνητοσκόπησης. Πλέον, ανεξαρτήτως
τον συνθηκών φωτισμού, οι χρήστες
θα μπορούν να καταγράφουν κάθε
σημαντική στιγμή. Η νυχτερινή λειτουργία
(Night mode) χρησιμοποιεί επεξεργασία
πολλαπλών καρέ, με αποτέλεσμα μια
φωτεινή εικόνα ακόμα και στο σκοτάδι.
• Καταγραφή διασκεδαστικού
περιεχομένου - Οι χρήστες μπορούν να
προσθέσουν την προσωπική τους πινελιά
στο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τις
λειτουργίες AR Emoji και My Filter.
Επιπλέον, μπορούν να εφαρμόσουν AR
φίλτρα από το Snapchat με τη λειτουργία
Fun Mode κατά τη λήψη περιεχομένου
μέσω της κάμερας της συσκευής.

Εκπληκτική οθόνη και εκλεπτυσμένος
σχεδιασμός
Η Samsung βελτιώνει τις εμπειρίες και
το στυλ με την ευκρινή οθόνη και τον
εκλεπτυσμένο σχεδιασμό που ταιριάζει και
αντανακλά τη ζωή των χρηστών.

• Φωτεινότερη οθόνη και πιο ομαλή
πλοήγηση - Οι χρήστες μπορούν να
απολαύσουν το περιεχόμενο της επιλογής
τους στην αγαπημένη οθόνη Super
AMOLED της Samsung. Πλέον, με ρυθμό
ανανέωσης 120Hz στο Galaxy A52 5G, και
90Hz στο Galaxy A52 και A72, η εμπειρία
πλοήγησης είναι πιο ομαλή από ποτέ,
ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους χάρη
στην αυξημένη φωτεινότητα των 800nits.
• Άνετη εμπειρία προβολής - Η οθόνη έχει
λάβει πιστοποίηση Φροντίδας Ματιών
(Eye Care) και προσαρμόζει αυτόματα τη
θερμοκρασία χρωμάτων της οθόνης με
βάση τα μοτίβα χρήσης του smartphone
για να μειώσει την κόπωση των ματιών με
τη λειτουργία «Eye Comfort Shield».
• Εκλεπτυσμένος σχεδιασμός - Η νέα
σειρά Galaxy A διαθέτει ανανεωμένο
σχεδιασμό με έμφαση στην απλότητα
και στην ευχρηστία, με κυρτές άκρες
και ελάχιστο πλαίσιο να περιβάλλει την
κάμερα.

Διαθεσιμότητα
Η νέα σειρά Galaxy A Series
διατίθεται από τις 22 Μαρτίου
2021 σε Ελλάδα και Κύπρο στις
αποχρώσεις Awesome Violet,
Awesome Blue, Awesome Black,
και Awesome White.
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Διεύρυνση των εμπειριών χάρη
στην ισχύ ενός εκπληκτικού
οικοσυστήματος Galaxy
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Η νέα εμπειρία της σειράς Galaxy
A ενισχύεται από την απρόσκοπτη
συνδεσιμότητα και τις νέες δυνατότητες
που προσφέρει το οικοσύστημα
Samsung Galaxy.
• Οργάνωση και διασύνδεση - Με τη
λειτουργία SmartThings μπορούν να
συνδεθούν και να ελέγχονται χιλιάδες
συσκευές σε περιβάλλον έξυπνου
σπιτιού, απευθείας από τη σειρά
Galaxy A, συμπεριλαμβανομένων
φορητών συσκευών, tablet, Η\Υ και
and τηλεοράσεων. Επιπρόσθετα,
η λειτουργία SmartThings Find
εντοπίζει τις συζευγμένες συσκευές
με πιο διαισθητικές και λεπτομερείς
οδηγίες, ενώ το Galaxy SmartTag
Bluetooth locator μπορεί να βρει
μη-συνδεδεμένες συσκευές ή
αντικείμενα, απλώς με τη σύνδεσή του
σε αυτά.
• Απόλαυση μουσικής με παρέα,
χωρίς ταλαιπωρία - Είτε συμμετέχουν
σε μια ομαδική προπόνηση από το
σπίτι ή παρακολουθούν ένα podcast
με τους φίλους τους, οι χρήστες
μπορούν να συνδεθούν και να
ακούσουν μουσική μαζί. Η λειτουργία

Music Share συγχρονίζει εύκολα το
τηλέφωνο με τη συσκευή ενός φίλου
για κοινή χρήση μουσικής, χωρίς
σύζευξη ηχείων. Ακόμα, δίνεται η
δυνατότητα σύζευξης των τηλεφώνων
με δύο σετ συσκευών Galaxy Buds με
τη λειτουργία Buds Together.
• Εύκολη σύνδεση και κοινή χρήση - Η
λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
(Quick Share) επιτρέπει στους χρήστες
να στέλνουν εύκολα φωτογραφίες
και βίντεο, χωρίς περιορισμούς στο
μέγεθος των αρχείων, σε συσκευές
Galaxy που βρίσκονται κοντά, για να
μπορούν να συμφωνήσουν γρήγορα
πριν από τη δημοσίευση μιας ομαδικής
φωτογραφίας. Με τη λειτουργία
Private Share, οι χρήστες μπορούν
να ελέγξουν με ποιον μοιράζονται
περιεχόμενο ή και να ανακαλέσουν
φωτογραφίες και βίντεο, ακόμα και
μετά το διαμοιρασμό τους, με ένα μόνο
άγγιγμα.

Περισσότερες εκπληκτικές
λειτουργίες χάρη στο
οικοσύστημα Galaxy
Η νέα Galaxy A διατίθεται με όλες
τις απαραίτητες λειτουργίες Galaxy
που αξίζουν σε όλους τους χρήστες
συσκευών Galaxy.

• Μεγαλύτερη ηρεμία - Οι χρήστες
δε χρειάζεται να ανησυχούν πια,
καθώς τα Galaxy A52, A52 5G και
A72 είναι ανθεκτικά στο νερό και τη
σκόνη, με ταξινόμηση IP67. Ακόμα,
το ενσωματωμένο Samsung Knox -η
πλατφόρμα ασφαλείας αμυντικού τύπου
της Samsung- προστατεύει προσωπικά
δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
• Μπαταρία δύο ημερών - Οι χρήστες
μπορούν να καταγράψουν, να
δημιουργήσουν και να παρακολουθήσουν
περιεχόμενο, χωρίς ανησυχία, με μια
μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας που
διαρκεί δύο ημέρες στα 4,500mAh για το
A52 και 5,000mAh για το A72.
• Υψηλές ταχύτητες 5G - Η ζωή κινείται
γρήγορα και τα τηλέφωνα πρέπει να
συμβαδίζουν. Με ισχυρές, υψηλές
ταχύτητες και εντυπωσιακή απόδοση, το
Galaxy A52 5G καθιστά προσιτή την 5G
συνδεσιμότητα.
• Απόλαυση premium απαραίτητων
χαρακτηριστικών - Τα Galaxy A52,
A52 5G και A72 είναι εξοπλισμένα με
τα απαραίτητα χαρακτηριστικά Galaxy,
μεταξύ των οποίων στερεοφωνικά
ηχεία και εξωτερική μνήμη ως 1TB.

H εμπειρία των στερεοφωνικών ηχείων
βελτιώνεται με το Dolby Atmos, για ένα
πλούσιο αποτέλεσμα ήχου γεμάτο με
αναβαθμισμένο βάθος και λεπτομέρεια.
Ακόμα, το επανασχεδιασμένο One
UI 3 επιτρέπει τις πιο διαισθητικές
εμπειρίες και συνεπείς αλληλεπιδράσεις,
αυξάνοντας την ταχύτητα, μειώνοντας
τους περισπασμούς και επισημαίνοντας
σημαντικές πληροφορίες.
• Υποστήριξη βιωσιμότητας - Η Samsung
αξιολογεί τακτικά τα προϊόντα, τη
συσκευασία και τις λειτουργίες για να
ανακαλύψει νέους τρόπους να βελτιώσει
τις προσπάθειες για προώθηση της
βιωσιμότητας. Τα νέα Galaxy A52, A52 5G
and A72 χρησιμοποιούν χαρτοπολτό και
χαρτί για να μειώσουν τον άδειο χώρο και
την χρήση υλικών για τη συσκευασία.
• Ενημερώσεις λογισμικού - Στόχος της
Samsung είναι πάντα να προσφέρει στους
χρήστες συσκευών Galaxy ενημερωμένο
λειτουργικό σύστημα κινητής και πλέον
επεκτάθηκε και στη σειρά A. Τα Galaxy
A52, A52 5G, και A72 θα υποστηρίζουν
αναβαθμίσεις λειτουργικού για τρεις
γενιές και τακτικές ενημερώσεις
ασφαλείας για τέσσερα χρόνια.
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TCL 20 5G
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Οπτική πανδαισία και υψηλό
performance!
Εκτός από το TCL 20 SE που
τοποθετείται στην entry-level
κατηγορία, ήρθε η ώρα να
δούμε και το νέο mid-ranger της
σειράς 20, το TCL 20 5G. Μια
συσκευή σαφώς ανώτερη από
το 20 SE, η οποία εύκολα μπορεί
να κερδίσει τις καρδιές των
πιο απαιτητικών χρηστών που
θέλουν το κάτι παραπάνω από
ένα απλό Android μοντέλο.

Το TCL 20 5G έχει ελκυστική εμφάνιση
με πάχος 9,1mm και βάρος 206gr, με
την τριπλή κάμερα να ξεχωρίζει στο
πίσω μέρος του, μαζί με το LED flash
και το «χώρισμα» της πλάτης σε δύο
πλευρές, οπτικά. Στο κέντρο του πάνω
μέρους της κυρτής οθόνης βρίσκουμε
ένα μικρό hole-notch και ο αισθητήρας
δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι inscreen. Στη συσκευασία θα βρείτε θήκη
σιλικόνης, καλώδιο USB Type-C και
φορτιστή των 10 Watts, ενώ η κάμερα
δεν εξέχει σχεδόν καθόλου από το πίσω
μέρος, κάτι το θετικό σαφέστατα.
Στο εσωτερικό της συσκευής «κατοικεί»
το ισχυρό Snapdragon 690 5G της
Qualcomm, το οποίο συνδυάζεται
με 6GB RAM και 128GB UFS 2.1
επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου.
Ουσιαστικά, το TCL 20 5G είναι ο

διάδοχος του περσινού TCL 10 Pro και
θα καλύψει άνετα τις ανάγκες του μέσου
και του πιο απαιτητικού χρήστη, ακόμα
και για gaming χρήση. Θα «τρέξει» άνετα
όποιο app κι αν θέλετε, τα καταφέρνει
ακόμα και στο multitasking ενώ είναι

κατασκευασμένο στα 8nm, έτσι έχει σχετικά
μικρή κατανάλωση ενέργειας.
Η οθόνη είναι IPS με διαγώνιο 6,67’’,
aspect ratio 20:9 και FullHD ανάλυση (1080
x 2400 pixels), με υποστήριξη HDR10 και
φωτεινότητα 450 nits. Και στην περίπτωση
αυτή έχουμε την τεχνολογία NXTVISION
φυσικά, η οποία προσφέρει αυτόματη
ρύθμιση των παραμέτρων της ανάλογα με
τι προβάλει ανά πάσα στιγμή, μπορεί να
κάνει αυτόματο enhancement του SDR
περιεχομένου σε HDR και φροντίζει για
την ξεκούραση των ματιών του χρήστη με
φιλτράρισμα του μπλε φωτός και των
λειτουργιών «ανάγνωσης» και «άνεσης
ματιών». Από πλευράς συνδεσιμότητας
θα βρείτε: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dualband, Wi-Fi Direct, hotspot), Bluetooth
5.1 (A2DP, LE, aptX HD), NFC, FM
ραδιόφωνο, audio jack και τη θύρα Type-C,
φυσικά, ενώ από πλευράς software/
interface, το TCL 20 5G διαθέτει το TCL UI
(βασισμένο στο Android 10), το οποίο είναι
εύκολο, παραμετροποιήσιμο, αν και έχει
προεγκατεστημένες αρκετές εφαρμογές,
που όμως θα σας χρησιμεύσουν κατά
πάσα πιθανότητα, αν είστε «multimedia»
χρήστης. Φυσικά, η συσκευή είναι στη
λίστα αναμονής για το Android 11 και είναι
προφανές οτι υποστηρίζει και 5G δίκτυα,
από την ονομασία της. Με το «Smart
Panel» μπορείτε να φέρετε στα μέτρα σας
τη συσκευή για γρήγορη πρόσβαση στις
λειτουργίες και εφαρμογές που θέλετε
ενώ, αν έχετε κι άλλες συσκευές του
οικοσυστήματος της TCL στο σπίτι σας,
μπορείτε να τις ελέγξετε όλες από το
smartphones σας, εύκολα και απλά. Η τριπλή
AI κάμερα του TCL 20 5G είναι αντάξια των
υπόλοιπων χαρακτηριστικών του. Διαθέτει
ένα κύριο αισθητήρα 48MP που Συνδυάζεται
με φακό f/1.8, με PDAF. Η κάμερα μπορεί
να κάνει λήψη 4K video στα 30 FPS και
FullHD στα 60 FPS αλλά και slow-motion,
ενώ η δεύτερη κάμερα είναι ultra-wide με
αισθητήρα 8MP και δίπλα της βρίσκουμε

μια 2MP macro camera. Συνολικά μείναμε
ικανοποιημένοι από την οπίσθια κάμερα,
όπως και την 8MP selfie του (f/2.0,
HDR, 1080p video), αν και οφείλουμε να
σημειώσουμε πως ο ανταγωνισμός στην
κατηγορία βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο.
Ο ήχος προέρχεται από το μονό ηχείο του
στο κάτω μέρος της συσκευής, όμως η TCL
φρόντισε ώστε να μπορείτε να συνδέσετε
έως 4 Bluetooth ηχεία ταυτόχρονα (ή
ακουστικά), ώστε να κάνετε ακόμα και...
πάρτυ χωρίς ειδικό εξοπλισμό και ογκώδη
ηχοσυστήματα. Τέλος, η αυτονομία ήταν
αναμενόμενα υψηλή, από τη μπαταρία των
4.500 mAh, η οποία επαναφορτίζεται με έως
και 18W φορτιστή και βγάζει μια τυπική μέρα
με αρκετή χρήση, οπότε σπάνια θα χρειαστεί
να χρησιμοποιήσετε κάποιο powerbank.
Το TCL 20 5G έχει αρκετά πλεονεκτήματα...
η σχεδίασή του, η high-end οθόνη του,
η αυτονομία του, οι επιδόσεις του και η
υποστήριξη 5G, είναι από τα χαρακτηριστικά
που θα υπερκαλύψουν τον μέσο χρήστη
και σίγουρα είναι μια από τις αξιοσημείωτες
προτάσεις κοντά στα €300.

Το TCL 20 5G διατίθεται αποκλειστικά στα
καταστήματα COSMOTE-ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
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SAMSUNG GALAXY
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XCOVER 5
Σχεδιασμένο για επικίνδυνες...
αποστολές!

Η Samsung παρουσιάζει το νέο Galaxy XCover 5, μια ανθεκτική
και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη συσκευή, που είναι σχεδιασμένη για
χρήση σε απαιτητικές συνθήκες και ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες
ανάγκες της εργασίας εν κινήσει. Κατασκευασμένο για χρήση σε
εξωτερικούς χώρους και εργοστάσια, το Galaxy XCover 5 συνδυάζει
την ανθεκτικότητα με την άνεση σε μια κομψή και εύχρηστη
συσκευή, που όμως είναι αρκετά στιβαρή για να αντέχει σε σκληρά
περιβάλλοντα εργασίας.
Κατασκευασμένο για σκληρές
συνθήκες χρήσης
Το Galaxy XCover 5 είναι εξοπλισμένο
με πολλές λειτουργίες για να
χειρίζεται απαιτητικές εργασίες
και δραστηριότητες. Η ενισχυμένη
απορρόφηση κραδασμών επιτρέπει
στο Galaxy XCover 5 να αντέχει
πτώσεις μέχρι και από 1,5μέτρο, ενώ η
πιστοποίηση ΙΡ68 για ανθεκτικότητα
στη σκόνη και το νερό εξασφαλίζουν
πως μπορεί να βυθιστεί σε περισσότερο
από 1 μέτρο νερού για περισσότερο από
30 λεπτά με ολοκληρωμένη προστασία
ενάντια στη σκόνη. Επιπλέον, καθώς οι
επαγγελματίες σε εξωτερικούς χώρους
φορούν γάντια για λόγους προφύλαξης
της υγείας και της ασφάλειάς τους, η
λειτουργία Glove Touch αυξάνει την
ευαισθησία στην αφή, επιτρέποντας

στους χρήστες να χειρίζονται τη συσκευή
με γάντια, γρήγορα και βολικά.
Εκτός από την ανθεκτικότητα, οι
συσκευές θα πρέπει να προστατεύουν
ευαίσθητες πληροφορίες που
είναι κρίσιμες για τη λειτουργία της
επιχείρησης.
Το υλικό του Galaxy XCover 5
προστατεύεται από το Samsung
Knox, την πλατφόρμα ασφαλείας
αμυντικού τύπου της εταιρείας, που
προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία
με ενσωματωμένη ασφάλεια σε κάθε
επίπεδο της συσκευής, από το τσιπ
μέχρι τις εφαρμογές. Το Samsung
Knox προστατεύει εμπιστευτικές
επαγγελματικές πληροφορίες σε
πραγματικό χρόνο και ανταποκρίνεται
προληπτικά σε προηγμένο κακόβουλο
λογισμικό και σχετικές απειλές.

Ενσωμάτωση με το οικοσύστημα
συνεργατών της Samsung
Το Galaxy XCover 5 έχει βελτιστοποιηθεί,
επίσης, με μοναδικές λύσεις φορητότητας
συνεργατών για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα
επιχειρηματικών σεναρίων, μεταξύ των
οποίων η δυνατότητα ενσωμάτωσης
λειτουργίας ασύρματου (walkie talkie) στο
Microsoft Teams.
Η λειτουργία push-to-talk επιτρέπει
στους χρήστες να παραμείνουν σε επαφή
με οποιονδήποτε κατά τη διάρκεια της
ημέρας με το άγγιγμα ενός πλήκτρου,
διευκολύνοντας την επικοινωνία ανάμεσα
στα μέλη μιας ομάδας. Ακόμα, οι χρήστες
μπορούν να ρυθμίσουν ποιες εφαρμογές
θα ενεργοποιούνται με το XCover Key, μια
προσαρμοσμένη λειτουργία που προσφέρει
πρόσβαση με ένα άγγιγμα στις πιο
δημοφιλείς εφαρμογές, όπως ο LED φακός,
οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης ή οι χάρτες.

Μεγαλύτερη απόδοση
Εξοπλισμένο με τον πανίσχυρο επεξεργαστή
Exynos 850, 4GB RAM και μέχρι και
64GB εσωτερική χωρητικότητα, το Galaxy
XCover 5 έχει την ισχύ να ανταποκρίνεται
στις υψηλές απαιτήσεις μιας επιχείρησης.
Η αντικαταστάσιμη μπαταρία μεγάλης
διάρκειας 3,000mAh υποστηρίζει
δυνατότητα ταχείας φόρτισης μέσω USB και
POGO pin, για λιγότερο χρόνο ενσύρματης
φόρτισης και περισσότερο χρόνο εργασίας.

Κάμερα επαγγελματικού επιπέδου
Το Galaxy XCover 5 διαθέτει μια κάμερα
16MP (F1.8) στο πίσω μέρος που παρέχει
άψογη ευκρίνεια, για εύκολη λήψη εικόνων
και βίντεο επαγγελματικού επιπέδου.
Η λειτουργία Live Focus επιτρέπει στο
αντικείμενο της λήψης να πρωταγωνιστεί, ενώ
η μπροστινή κάμερα 5MP (F2.2) είναι ιδανική
για βιντεοκλήσεις. Επιπλέον, η ενσωμάτωση
του Samsung Knox Capture επιτρέπει την
επαγγελματική σάρωση απευθείας από το
τηλέφωνο, σε ανταγωνιστική τιμή, χωρίς
εκπτώσεις στην απόδοση και την ορθή
λειτουργία της συσκευής.

Χρήσιμες λειτουργίες
Το Galaxy XCover 5 διαθέτει, επίσης, μια
πληθώρα χρήσιμων λειτουργιών, που θα
βοηθήσει τους χρήστες τόσο στην εργασία
τους όσο και σε εξωτερικές δραστηριότητες.
Ο LED φακός στο πίσω μέρος του τηλεφώνου
δίπλα στη κάμερα ενισχύει την ορατότητα
σε σκοτεινά περιβάλλοντα. Επιπρόσθετα,
το Galaxy XCover 5 διαθέτει NFC τσιπ που
επιτρέπει στο τηλέφωνο να λειτουργήσει
ως πορτοφόλι ή κάρτα συγκοινωνίας,
καθιστώντας το ιδανικό για επαγγελματίες
που χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς για
μετάβαση στην εργασία τους.

Διαθεσιμότητα
Το νέο Galaxy XCover 5 είναι διαθέσιμο στην
Ελλάδα και την Κύπρο από τα τέλη Μαρτίου
2021.
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XIAOMI MI 11
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Το πανίσχυρο smartphone πάτησε
σε ελληνικό έδαφος!

Οι fans των high-end smartphones, αλλά και όλοι οι λάτρεις της Xiaomi,
έχουν έναν παραπάνω λόγο για να αισθάνον ται χαρούμενοι, καθώς το
καινούργιο Mi 11 της Xiaomi, μόλις έφτασε σ την Ελλάδα! Με τριπλή
κάμερα, πολλαπλούς φακούς, κινηματογραφικό ήχο και εφαρμογές που
πολλαπλασιάζουν τη μαγεία της εικόνας, φέρνει τις δυνατότητες ενός
επαγγελματικού στούντιο στην τσέπη μας. Και φυσικά, σε τεχνολογία 5G!

Το Mi 11 μετατρέπει κάθε αρχάριο
λάτρη της φωτογραφίας και του βίντεο
σε «επαγγελματία» σκηνοθέτη και
οπερατέρ. Χάρη στην τριπλή πίσω
κάμερα, την κύρια κάμερα με αισθητήρα
φακού ευρείας γωνίας και με την
υψηλότερη ανάλυση παγκοσμίως,
(108MP με οπτικό σταθεροποιητή OIS),
το Mi11 αποτυπώνει πεντακάθαρες
φωτογραφίες και βίντεο με
εντυπωσιακή λεπτομέρεια. Επιπλέον,
με κάμερα εξαιρετικά ευρείας γωνίας
13MP και χάρη στον ενσωματωμένο
φακό telemacro 5MP της πίσω κάμερας,
προσφέρει θεαματικές λήψεις τοπίων
και ακριβείς λήψεις για τις περιοχές
εκτός εστίασης (bokeh). Αξιοποιώντας
την προηγμένη τεχνολογία της Xiaomi,
το Mi 11 παρουσιάζει αξιοσημείωτα νέα
χαρακτηριστικά, όπως οι βελτιωμένες
δυνατότητες νυχτερινής λειτουργίας για
λήψη φωτογραφιών και βίντεο όχι σε μία,
ούτε δύο, αλλά σε τρεις κάμερες: την
κύρια, την εξαιρετικά ευρείας γωνίας και
την μπροστινή. Οι πραγματικοί λάτρεις
των ταινιών θα εκτιμήσουν τη λειτουργία

Magic Zoom, η οποία δημιουργεί
την ψευδαίσθηση ότι η κάμερα κάνει
ταυτόχρονα zoom-in και zoom-out
τεχνική που διαδόθηκε αρχικά μέσω
των θρίλερ. Και οι ευχάριστες εκπλήξεις
δεν σταματούν εδώ, καθώς το Mi 11
περιλαμβάνει επίσης έλεγχο της λήψης
σε επίπεδο επαγγελματικού στούντιο
με την εγγραφή HDR10+ και τη νέα
λειτουργία Pro, η οποία μπορεί να
ρυθμίζει την ταχύτητα του κλείστρου, το
ISO, το διάφραγμα και το EV, δίνοντας
τη δυνατότητα διαχείρισης ακόμη και
των πιο δύσκολων συνθηκών φωτισμού.
Επιπλέον, το Mi 11 προσφέρει μια από
τις καλύτερες οθόνες της αγοράς, η
οποία έχει λάβει βαθμολογία A+, καθώς
και βραβείο καλύτερης οθόνης από το

DisplayMate, τον κορυφαίο επαγγελματικό
θεσμό αξιολόγησης οθονών στον κόσμο.
Πρόκειται για την AMOLED DotDisplay
120Hz 6.81”, την πιο προηγμένη οθόνη της
Xiaomi, που εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά
υψηλή ανάλυση WQHD+ και την τεχνολογία
χρωμάτων 10-bit.
Επίσης, το Mi 11 είναι το πρώτο τηλέφωνο
που διαθέτει Qualcomm Snapdragon 888
SoC, εξασφαλίζοντας κορυφαία επίδοση με
την πιο προηγμένη πλατφόρμα για κινητά
στον κόσμο. Το Qualcomm Snapdragon 888
επαναπροσδιορίζει πλήρως τα premium
πρότυπα επεξεργασίας με τη μονάδα
επεξεργασίας γραφικών Adreno 660, το
Qualcomm AI 6ης γενιάς και το μόντεμ X60
– συνδυάζοντας την τεχνολογία AI με την
ταχύτατη συνδεσιμότητα 5G.
Τέλος, η μπαταρία 4600mAh (typ) και
ο εκπληκτικός τριπλός συνδυασμός
ενσύρματης 55W, ασύρματης 50W και
αντίστροφης φόρτισης 10W διασφαλίζει ότι
το Mi 11 θα παραμένει φορτισμένο για να
ακολουθεί τον χρήστη σε κάθε απολαυστική
περιπέτεια. Το Mi 11 διατίθεται στην Ελλάδα
στην έκδοση 8GB+256GB στα χρώματα γκρι
και μπλε και προτεινόμενη τιμή λιανικής
πώλησης τα €899.
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SONOS ROAM
Απόλυτη αίσθηση ελευθερίας!
20
H Sonos είναι μια εταιρεία που έχει εντυπωμένο
στο DNA της, τις λέξεις: «καινοτομία» και
«εξέλιξη» και αναμφίβολα γνωρίζει τα μυστικά
του wireless audio playback, όσο ελάχιστες
εταιρείες στον χώρο των audio products. Και
φυσικά όλα τα παραπάνω στοιχεία δεν θα
μπορούσαν παρά να συμπεριληφθούν στο νέο
Roam, το φορητό Bluetooth και WiFi ηχείο,
το οποίο μόλις παρουσιάστηκε και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί παντού και πάντα, είτε μέσα
στο σπίτι, είτε στις... outdoor περιπέτειες και
εξερευνήσεις σας!

To Roam είναι σχεδιασμένο με γνώμονα
την τεράστια ευκολία στη χρήση, αλλά
και τον portable χαρακτήρα. Με βάρος
λίγο πιο κάτω από το μισό κιλό και
σε compact διαστάσεις, η πρόταση
της Sonos ξεχωρίζει για την τεράστια
αντοχή της. Οι χρήστες του Roam
μπορούν κυριολεκτικά να το πάρουν
μαζί τους παντού, από την παραλία
και την πλατεία μέχρι την... αυλή και το
σαλόνι τους, καθώς μπορεί πολύ άνετα
να χωρέσει σε οποιοδήποτε backpack

ή τσάντα. Το tech χαρακτηριστικό του
βέβαια που το κάνει να ξεχωρίζει είναι
η γρήγορη και αυτόματη δυνατότητα
εναλλαγής ανάμεσα σε WiFi και
Bluetooth. Για παράδειγμα, όταν είστε
στο σπίτι, το Roam συνδέεται στο
σύστημά σας και κάνει stream μέσω
WiFi, ενώ όταν φεύγετε από το σπίτι,
αλλάζει διαισθητικά σε Bluetooth και
επανασυνδέεται αυτόματα με την κινητή
συσκευή σας εύκολα και απλά.
Και αυτό βέβαια δεν είναι το μοναδικό
χαρακτηριστικό του που το καθιστά
«unique», καθώς διαθέτει την
ολοκαίνουργια λειτουργία «Sound
Swap» (Ανταλλαγή Ήχου), η οποία
είμαστε σίγουροι ότι θα σας συναρπάσει.
Κρατώντας παρατεταμένα πατημένο το

κουμπί Αναπαραγωγής/Παύσης στο ηχείο,
μπορείτε να μεταφέρετε τη μουσική στο
πλησιέστερο ηχείο του συστήματός σας - κάτι
που καθιστά εύκολη τη μεταφορά μουσικής
μεταξύ των δωματίων. Η απρόσκοπτη
συνδεσιμότητα ξεκλειδώνει, επίσης, το
streaming μέσω Bluetooth για ολόκληρο το
σύστημά σας μέσω της εφαρμογής Sonos,
η οποία σας επιτρέπει να ομαδοποιήσετε
όποια από τα ηχεία Sonos σας θέλετε στο
Roam κατά το streaming μέσω Bluetooth.
Ακολουθώντας βέβαια την παράδοση όλων
των προϊόντων ήχου της Sonos, το Roam
συνεργάζεται με δεκάδες υπηρεσίες
streaming, συμπεριλαμβανομένου του
Sonos Radio, ενώ ελέγχεται εύκολα με την
εφαρμογή Sonos, τη φωνή σας από Amazon
Alexa, Google Assistant (στις περιοχές όπου
διατίθεται φωνητικός έλεγχος) και Apple
AirPlay 2 ή απευθείας από την αγαπημένη
σας εφαρμογή υπηρεσίας μουσικής.
Ακόμη όμως και εάν εσείς αποφασίσετε
να το εντάξετε στον ηχητικό εξοπλισμό
του σπιτιού σας, το Roam με το απλό και
συγχρόνως διακριτικό του στυλ μπορεί
άνετα να «ταιριάξει» σε οποιοδήποτε

γωνιά του σπιτιού σας. To team της Sonos
βέβαια δεν επένδυσε μόνο στον εργονομικό
σχεδιασμό και στις ξεχωριστές δυνατότητες
διασύνδεσης, αλλά θωράκισε το Roam με
πιστοποίηση IP67, πράγμα που σημαίνει ότι
είναι πλήρως αδιάβροχο, δεν καταλαβαίνει
από σκόνη και διαθέτει διαθέτει καπάκια και
πλήκτρα σιλικόνης για προστασία από πτώση
ή πρόσκρουση.
Αναμφίβολα, η Sonos κατάφερε για μια ακόμη
φορά να εκπλήξει ευχάριστα, καθώς το Roam
όχι μόνο είναι το πιο έξυπνο και ευέλικτο
ηχείο της γνωστής εταιρείας, αλλά και το
πιο προσιτό οικονομικά! Το ευέλικτο Roam
έρχεται μέσα στις 20 Απριλίου στην τιμή των
179 ευρώ στη διεύθυνση sonos.com και μέσω
του συνεργαζόμενου δικτύου λιανοπωλητών
και θα το βρείτε σε δύο πανέμορφα χρώματα
(shadow μαύρο ή lunar λευκό). Ανυπομονούμε
να το πιάσουμε στα χέρια μας!
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AOC C27G2ZU
ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΊΒΑΣΤΟ GAMING ΣΤΑ 1080P!
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Ένα δυνατό gaming monitor αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι του
puzzle που σχετίζεται με τον κόσμο του gaming και το 27άρι Full HD
C27G2ZU της AOC, ενσωματώνει πλήρως τη φιλοσοφία της γνωστής
εταιρείας, προσφέροντας υψηλή ποιότητα στα 1080p και εντυπωσιακά
χαρακτηριστικά που θα εκτιμήσουν οι gamers που λατρεύουν να
παίζουν σε Full HD ποιότητα!
αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη
εμπειρία θέασης στα gaming sessions
τους και ακόμη καλύτερη εποπτεία του
gaming περιβάλλοντος. Με κυρτότητα
στα 1500R (aspect ratio στα 16:9), η
27άρα πρόταση της AOC αν μη τι άλλο
συγκαταλέγεται στα plus, ενώ δεν θα
μπορέσαμε να μην σταθούμε και στην
εξαιρετικά στιβαρή κατασκευή, καθώς
τόσο όσο η βάση όσο και ο βραχίονας
που επιτρέπει τη ρύθμιση της θέσης
της οθόνης (δυνατότητα για tilt και
swivel) διακρίνονται για την εξαιρετική
σταθερότητά τους.

Aggressive design!
Ως είθισται τα gaming monitors είναι
σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε
να ελκύουν και με την εξωτερική
τους εμφάνιση και το C27G2ZU δεν
θα μπορούσε παρά να ακολουθήσει
το trend που θέλει τα monitors που
ανήκουν σε αυτή την κατηγορία να
διαθέτουν ένα πιο επιθετικό design.
Το πρώτο πράγμα βέβαια που αμέσως
σου αποσπάει την προσοχή είναι το
κυρτό design, το οποίο είναι βέβαιο ότι
θα ικανοποιήσει τους gamers, οι οποίοι

Στη δεξιά κάτω πλευρά φιλοξενούνται
μια σειρά από physical buttons, τα
οποία σας δίνουν τη δυνατότητα να
προσαρμόσετε τις OSD επιλογές της
οθόνης, ενώ στο backplate υπάρχουν
οι διαθέσιμες θύρες, οι οποίες είναι
ότι πρέπει για να συνδέσετε πολλές
διαφορετικές συσκευές (εκτός από το
gaming PC σας). Συγκεκριμένα, στο
AOC C27G2ZU θα βρείτε δύο HDMI 2.0
inputs, μια display port 1.2, 4 x USB
3.2 (μία εξ’ αυτών δίνει και charging
δυνατότητες), όπως επίσης και το
κλασικό headphone output. Επιπλέον,

από την πρόταση της AOC δεν λείπει και ο
ήχος, προσφέροντας 2 μάλλον απλά ηχεία
με ισχύ στα 2 Watts. Σε γενικές γραμμές,
η εμφάνιση και ο εξωτερικός curved
σχεδιασμός της C27G2ZU συνδυάζει την
εργονομία και τα aggressive looks που
σίγουρα αγαπάει η πλειονότητα της gaming
community (χωρίς ωστόσο να υπάρχουν
οι πιο φαντεζί επιλογές όπως είναι για
παράδειγμα ο RGB φωτισμός που κατά
καιρούς έχουμε δει και σε προηγούμενα
μοντέλα της AOC).

Επιδόσεις σκέτο… «όνειρο»!
Στα περισσότερα gaming monitors της AOC
παρατηρούμε την έμφαση που δίνεται
στον τομέα του performance και φυσικά
το C27G2ZU δεν θα μπορούσε παρά να
ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο. Ειδικότερα, αν
και η ανάλυση «κλειδώνει» στα 1080p (1920
x 1080 pixels), παρόλα αυτά το team της AOC
τα έχει δώσει όλα στο refresh rate, καθώς
το εν λόγω 27άρι gaming monitor εκτοξεύει
τον ρυθμό ανανέωσης στα 240Hz! Ο
ρυθμός ανανέωσης συνεπικουρείται και από
την ύπαρξη του AMD FreeSync Premium,
το οποίο ουσιαστικά αναλαμβάνει τον
συγχρονισμό ανάμεσα στη δυναμική της

GPU σας με το monitor, παράγοντας ένα
άρτιο αποτέλεσμα όπου έννοιες όπως το
tearing και το blurring απουσιάζουν πλήρως
από την gaming εμπειρία σας.
Οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν σταματούν
όμως μόνο εδώ, καθώς το 27άρι AOC
C27G2ZU προσφέρει χρόνο απόκρισης
(μόλις) στα 0.5ms, κάτι που μεταφράζεται
δράση που κόβει την ανάσα με την ταχύτητά
της, χωρίς φυσικά να έχουμε οποιαδήποτε
υπάρξει της εμφάνισης του φαινομένου
του ghosting. Στα plus προσθέστε και
τη δυνατότητα για Low input lag και
αναμφίβολα, το C27G2ZU είναι εμφανές
ότι δεν χαρίζει… κάστανα στον τομέα
του performance (ειδικότερα εάν η ομαλή
κίνηση είναι το ζητούμενο). Σε ότι έχει να
κάνει με τη ποιότητα της εικόνας και εδώ τα
πράγματα είναι πολύ καλά, δεδομένου ότι
έχουμε να κάνουμε με ένα VA panel (που εκ
φύσεως δεν μπορεί να πιάσει την χρωματική
απόδοση και την υψηλότερη ευκρίνεια των
IPS panels). H χρωματική ακρίβεια του θα
σας ικανοποιήσει πλήρως, καθώς «πιάνει»
το 99% του χρωματικού φάσματος sRGB και
έτσι βρήκαμε το οπτικό αποτέλεσμα αρκετά
ευκρινές και καθαρό.
Και επειδή η AOC δεν θα μπορούσε παρά
να boostάρει ακόμη περισσότερο των
gaming χαρακτήρα του monitor της, έχει
ενσωματώσει 6 διαφορετικά Games Mode,
τα οποία ουσιαστικά σας επιτρέπουν να
προσαρμόσετε την οθόνη σύμφωνα με το
είδος του game που τρέχετε.

Λίρα εκατό για gaming στα 1080p!
Από τη στιγμή που το true 4Κ gaming
απαιτεί πολλές χιλιάδες ευρώ ακόμα στο
χώρο του PC gaming, με συστήματα που
θυμίζουν μίνι super computers, αναμφίβολα
οι χρήστες που δεν θέλουν να ξοδέψουν μια
μικρή περιουσία θα βρουν στο 27άρι curved
C27G2ZU της AOC όλα εκείνα τα στοιχεία
που απαιτούνται για να απογειώσουν την
gaming εμπειρία τους στα 1080p.
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NEO QLED
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Το μέλλον στις τηλεοράσεις έχει
όνομα για τη Samsung!

Η Samsung δεν επαναπαύεται ποτέ στις δάφνες της και συνεχίζει τη
διαρκή αναζήτηση για ακόμη πιο εξελιγμένα τεχνολογικά προϊόντα.
Εμμένοντας στο τρίπτυχο larger-smarter-better που χαρακτηρίζει
το προϊοντικό της line-up, λανσάρει τις σειρές Neo QLED 8K και 4K!

Οι Neo QLED όχι μόνο προσφέρουν
μια σειρά από εξελιγμένες smart
λειτουργίες, αλλά παράλληλα
ανταποκρίνονται πλήρως στο νέο
ρόλο που έχει αποκτήσει η TV στο
σπίτι, βοηθώντας τον χρήστη της στα
καθημερινά tasks του που ξεκινούν
από την ψυχαγωγία και φτάνουν μέχρι
την τηλεργασία! Η σειρά τηλεοράσεων
Neo QLED της Samsung διασφαλίζει
βελτιωμένη εμπειρία προβολής,

ανεξάρτητα από το περιεχόμενο που
προβάλλεται, χάρη στον επεξεργαστή
Neo Quantum της Samsung και την
τεχνολογία Quantum Matrix Pro με τα
νέα Quantum Mini LED, που έχουν το
1/40 του μεγέθους των συμβατικών
LED, παρέχοντας λεπτομερή έλεγχο
φωτισμού. Με βαθύτερο μαύρο,
εντονότερο φωτισμό, 100% όγκο
χρώματος και πιο έξυπνη από ποτέ
τεχνολογία αναβάθμισης εικόνας

8Κ, η Samsung NeoQLED προσφέρει μια
εξαιρετικά ρεαλιστική εικόνα, η οποία
απέχει έτη φωτός από τον ανταγωνισμό.
Παράλληλα, χάρη στην τεχνολογία OTS
Pro, ο 3D ήχος πλαισιώνει άριστα την εικόνα
ακολουθώντας κάθε κίνηση σε οποιοδήποτε
σημείο της οθόνης, δίνοντας στον κάτοχο
της τηλεόρασης τη δυνατότητα να ακούσει
κάθε ηχητική λεπτομέρεια. Επιπλέον, η
τηλεόραση και η ηχομπάρα συνεργάζονται
για το βέλτιστο αποτέλεσμα, καθώς η
λειτουργία Q-symphony εξελίσσει τον
ήδη καθηλωτικό ήχο της Neo QLED, για μια
ενορχηστρωμένη εμπειρία ήχου surround.
Ακόμα, η τεχνολογία ήχου SpaceFit
αναλύει το περιβάλλον δωματίου και στη
συνέχεια βαθμονομεί αυτόματα τον ήχο
της τηλεόρασης στις βέλτιστες ρυθμίσεις
του, για απολαυστικά εντυπωσιακό ήχο
ανεξαρτήτως από την τοποθέτηση της
τηλεόρασης.
Οι Samsung Neo QLED τηλεοράσεις
διαθέτουν εντυπωσιακό μινιμαλιστικό

σχεδιασμό Infinity One, με μία πολύ λεπτή
οθόνη, το οποίο εξαφανίζοντας τα μαύρα
πλαίσια, όχι μόνο προσθέτει νέα επίπεδα
στην κορυφαία εικόνα και τον ρεαλισμό στην
εμπειρία προβολής, αλλά προσφέρει και
μια εντελώς εκλεπτυσμένη και σύγχρονη
εμφάνιση που αναβαθμίζει την εικόνα κάθε
εσωτερικού χώρου. Επίσης, η επιτοίχια βάση
Slim Fit Wall-Mount (πωλείται ξεχωριστά)
δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να
τοποθετήσουν την τηλεόρασή τους τοίχο,
χωρίς σχεδόν καθόλου κενό ενώ η λύση
Slim One Connect της Samsung, είναι πλέον
πιο λεπτή και αναδιαμορφωμένη, ώστε να
κρύβει πλήρως τα περιττά καλώδια και την
ακαταστασία, στο πίσω μέρος της τηλεόρασης
ή τακτοποιημένα στο πλάι αυτής.
Και φυσικά, οι εξελιγμένες Neo QLED είναι
μόνο η αρχή, καθώς η Samsung έχει στα
σκαριά το επόμενο εξελικτικό στάδιο που
δεν είναι άλλο από την Micro LED TV, ένα
concept που θα αλλάξει τον τρόπο που
αντιλαμβανόμαστε τη τηλεόραση και τη
μορφή της. Όμως αυτά θα τα δούμε εν καιρώ,
καθώς σίγουρα η Samsung έχει πολλούς καλά
κρυμμένους άσσους στο μανίκι της!
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ONEPLUS 9
& ONEPLUS 9 PRO
Με «διαστημικές» επιδόσεις!
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Συνδυάζοντας υψηλό performance και έχοντας την Hasselblad στο
πλευρό της, η πετυχημένη OnePlus δείχνει πιο έτοιμη από ποτέ για να
πατήσει στο Έβερεστ των κορυφαίων κατασκευαστών ή μάλλον για να το
θέσουμε καλύτερα για να πατήσει στο... φεγγάρι, καθώς οι κάμερες της
Hasselblad ήταν οι πρώτες που απαθανάτισαν τον άνθρωπο που έφτασε στο
φυσικό δορυφόρο της Γης. Άρα μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι με
τα OnePlus 9 «Sky is not the limit» για τη γνωστή εταιρεία!

OnePlus 9 Pro
Ο κομψός και εξαιρετικά elegant
σχεδιασμός είναι το πρώτο πράγμα
που αντικρίζει κανείς με το OnePlus
9 Pro. Με λεπτό πλαίσιο αλουμινίου
2,2 mm, η συσκευή είναι πολύ καλά
ισορροπημένη και άνετη στο κράτημα
ακόμη και για παρατεταμένα χρονικά
διαστήματα. Παράλληλα, το OnePlus
9 Pro προσφέρει βαθμολογία IP68 για
αντοχή στο νερό και τη σκόνη.
Η εντυπωσιακή QHD + οθόνη 120Hz
ενσωματώνει τεχνολογία οθόνης
επόμενης γενιάς που βελτιώνει τη
διάρκεια ζωής της μπαταρίας και την
απόδοση του παιχνιδιού. Το Fluid
Display 2.0 του OnePlus 9 Pro διαθέτει
μια νέα γενιά προηγμένης τεχνολογίας
για φορητές οθόνες, ενσωματώνοντας
τεχνολογία πολυκρυσταλλικού
οξειδίου χαμηλής θερμοκρασίας
(LTPO), την πιο προηγμένη τεχνολογία
backplane που χρησιμοποιείται σε
οθόνες OLED υψηλών προδιαγραφών
και μια γρήγορη απόκριση αφής για
παιχνίδια. Η τεχνολογία LTPO επιτρέπει
στην οθόνη του OnePlus 9 Pro να
προσαρμόζει αυτόματα το ρυθμό
ανανέωσης από 120 Hz έως τα 1 Hz
για να ταιριάζει με το τρέχον σενάριο
χρήστη, με αποτέλεσμα σημαντικά
χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
Με το πρωτοποριακό 5G η αλήθεια
είναι ότι χρειάζεσαι και ένα πανίσχυρο

smartphone και στην pro έκδοση
του 9αριού της, η OnePlus δεν κάνει
συμβιβασμούς, καθώς στα ενδότερα
βρίσκεται το Qualcomm Snapdragon
888 SoC προσφέρει γρήγορες ταχύτητες
και πρωτοφανή ισχύ. Με 25% ταχύτερη
απόδοση CPU και 35% ταχύτερη απόδοση
γραφικών, το εν λόγω chipset προσφέρει
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας,
επιτρέποντας εκτεταμένη χρήση με μία
μόνο φόρτιση. Παράλληλα, το OnePlus
9 Pro διαθέτει μνήμη RAM LPDDR5
και χώρο αποθήκευσης UFS 3.1 για να
προσφέρει ταχύτερη και πιο ομαλή εμπειρία
Όσον αφορά στην κάμερα βέβαια, εδώ
είναι που η OnePlus σε συνεργασία με την
Hasselblad δίνουν τα ρέστα τους! Η κύρια
κάμερα 48MP του OnePlus 9 Pro διαθέτει
έναν αισθητήρα IMX789, σχεδιασμένο
μαζί με τη Sony, με έναν εντυπωσιακά
μεγάλο αισθητήρα 1 / 1,4". Το αποτέλεσμα
είναι εξαιρετική ικανότητα απεικόνισης, με
κορυφαίες τεχνολογίες όπως φακό 2x2
on-chip (OCL), 12-bit RAW, dual native ISO
και DOL-HDR. Προσφέρει γρηγορότερες
ταχύτητες εστίασης, τετραπλάσιες
πληροφορίες χρώματος για μεγαλύτερη
ακρίβεια χρώματος, καθαρότερες λήψεις
ημέρας και νύχτας και μειωμένη θόλωση
κίνησης στα βίντεο. Επιπλέον, η εξαιρετικά
ευρεία κάμερα 50MP του OnePlus 9 Pro
χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα Sony IMX766
1 / 1.56", ο οποίος εξασφαλίζει βελτιωμένη
ποιότητα εικόνας και χαμηλότερο θόρυβο.

Το πρωτοποριακό Freeform Lens χρησιμοποιεί
μια σειρά από μοναδικές καμπύλες για
τη διόρθωση του εισερχόμενου φωτός,
μειώνοντας την παραμόρφωση στην άκρη
των φωτογραφιών στο 1% περίπου. Επίσης,
ο τηλεφακός του OnePlus 9 Pro προσφέρει
3,3x (77mm) zoom με OIS για μείωση του
θολώματος, με μέγιστο ψηφιακό ζουμ 30x. Και
οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ,
καθώς μια αποκλειστική μονόχρωμη κάμερα
συνεργάζεται με την κύρια κάμερα του
OnePlus 9 Pro για να προσθέσει λεπτομέρειες
και στρώσεις σε ασπρόμαυρες φωτογραφίες,
ενώ μια νέα μετατόπιση κλίσης προσομοιώνει
το ειδικό μικροσκοπικό εφέ ενός φακού
μετατόπισης κλίσης για πιο δημιουργικές
φωτογραφίες.
Ολοκληρώνοντας, η OnePlus έχει κάνει
σημαντική δουλειά και στην φόρτιση της Pro
ναυαρχίδας της, καθώς το Warp Charge 65T
παρέχει ισχύ μιας ημέρας σε μόλις 15 λεπτά
- και μπορεί να φορτίσει από το 1-100% σε
μόλις 29 λεπτά. Το OnePlus 9 Pro επιτυγχάνει
αυτές τις ταχύτητες χρησιμοποιώντας μια
προσαρμοσμένη μπαταρία 4.500 mAh με
βελτιωμένη σχεδίαση δύο κυψελών για τη
μείωση της εσωτερικής αντίστασης και της
θέρμανσης κατά τη φόρτιση.

OnePlus 9
Το OnePlus 9 προσφέρει μια εξίσου ισχυρή
κορυφαία εμπειρία όπως το OnePlus 9 Pro, με
πλήρη οθόνη 120 Hz, Qualcomm Snapdragon
888 mobile platform, συνδεσιμότητα 5G
επόμενης γενιάς, Warp Charge 65T καθώς
και την ισχυρή Κάμερα made by Hasselblad,
για μία ολοκληρωμένη γρήγορη και ομαλή
εμπειρία χρήσης.
Σε ό,τι έχει να κάνει με το camera setup του,
το OnePlus 9 χρησιμοποιεί τα ίδια προηγμένα
χρωματικά πρότυπα με το OnePlus 9 Pro. Το
τριπλό σύστημα καμερών δίνει στους χρήστες
τη δυνατότητα να τραβήξουν εκπληκτικές
εικόνες, για μία εμπειρία φωτογραφίας
επαγγελματικού επιπέδου. Το OnePlus
9 χρησιμοποιεί την ίδια -κορυφαία στον
κλάδο- 50MP εξαιρετικά ευρεία κάμερα
με το OnePlus 9 Pro, με αισθητήρα Sony
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IMX766 1 / 1.56 και κυρτό φακό Freeform
για ελαχιστοποίηση της παραμόρφωσης
των άκρων. Η κύρια κάμερα 48MP
διαθέτει επίσης εξαιρετικές δυνατότητες
απεικόνισης, χάρη στον προσαρμοσμένο
αισθητήρα Sony IMX689 1 / 1,43", 2x2
OCL, 12-bit RAW, dual native ISO και
3-HDR. Το σύστημα κάμερας του OnePlus
9 προσφέρει γρηγορότερες ταχύτητες
εστίασης, 64 φορές περισσότερες
πληροφορίες χρώματος σε σύγκριση με
τους παραδοσιακούς αισθητήρες 10-bit,
καθαρότερες λήψεις ημέρας και νύχτας
και υψηλότερη δυναμική εμβέλεια στα
βίντεο. Μια αποκλειστική μονόχρωμη
κάμερα συνεργάζεται με την κύρια κάμερα
για λεπτομερείς layered ασπρόμαυρες
φωτογραφίες.
Η οθόνη Fluid Display 120 Hz του

OnePlus 9 παρέχει μια συναρπαστική
εμπειρία προβολής ανεξάρτητα από το τι
παρακολουθείτε.
H Fluid Display 6,55" του OnePlus
9 διαθέτει πάνελ AMOLED 120 Hz
με κορυφαία ακρίβεια χρωμάτων και
βελτιωμένο αυτόματο έλεγχο φωτεινότητας.
Η φωτεινότητα της οθόνης του OnePlus
9 μπορεί να φτάσει τα 1.100 nits με
πιστοποίηση HDR10 +, για να βελτιώσει την
εμπειρία σας όταν παρακολουθείτε βίντεο
HDR.
Τέλος, η μπαταρία 4.500 mAh του OnePlus
9 χρησιμοποιεί βελτιωμένη σχεδίαση δύο
κυψελών που μπορεί να φορτίσει από
1-100% σε μόλις 29 λεπτά. Οι εκδόσεις
της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης του
OnePlus 9 υποστηρίζουν επίσης ασύρματη
φόρτιση έως 15W Qi για πρόσθετη ευκολία.

Τιμή και Διαθεσιμότητα
Tα OnePlus 9 Pro και OnePlus 9 έρχονται στην Ευρώπη και η προτεινόμενη τιμή λιανικής
πώλησης για την Ελληνική αγορά είναι:
Μοντέλο

RAM

ROM

Χρώματα

Τιμή

OnePlus 9 Pro

12GB

256GB Stellar Black, Pine Green

€ 1,129

OnePlus 9 Pro

8GB

128GB Stellar Black

€ 1,059

OnePlus 9

12GB

256GB Winter Mist

€ 889

OnePlus 9

8GB

128GB Arctic Sky

€ 829

Το OnePlus 9 Pro θα είναι διαθέσιμο στην Ελληνική αγορά από τις 9 Απριλίου 2021, ενώ το
OnePlus 9 από τις 26 Απριλίου 2021
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OnePlus
Watch

Παίζει δυνατά
και στα wearables!
Το OnePlus Watch επιδεικνύει την ίδια
αίσθηση δεξιοτεχνίας και ποιότητας
κατασκευής με τα smartphone OnePlus.
Ο κυκλικός σχεδιασμός παραπέμπει
στην εμφάνιση ενός παραδοσιακού
ρολογιού. Η κάσα των 46 mm
είναι κατασκευασμένη από ποιοτικό
ανοξείδωτο ατσάλι, με 2.5D κυρτό
γυαλί στο μπροστινό μέρος, ενώ ένα
λεπτό αλλά λαμπερό γυαλιστερό CD
pattern στην στεφάνη της οθόνης
προσδίδει μια επιπλέον πινελιά
φινέτσας.
Το OnePlus Watch συνδέεται
ανεμπόδιστα με την ψηφιακή σας
ζωή, βοηθώντας σας να απολαύσετε
κάθε στιγμή της ζωής σας.
Σας επιτρέπει να δείτε και να
απαντήσετε σε ειδοποιήσεις,
να πραγματοποιήσετε
και να απαντήσετε σε
τηλεφωνικές κλήσεις, να
παίξετε μουσική και να
τραβήξετε φωτογραφίες.
Το OnePlus Watch
διαθέτει 4 GB αυτόνομου

χώρου αποθήκευσης (2 GB για πραγματική
χρήση), αρκετού για περισσότερα από
500 τραγούδια, και είναι συμβατό με τα
περισσότερα ακουστικά Bluetooth για
ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής εν
κινήσει.
Το OnePlus Watch παρέχει στους χρήστες
εξαιρετική διάρκεια ζωής μπαταρίας,
προσφέροντας ισχύ μίας ολόκληρης ημέρας
σε μόλις πέντε λεπτά ή ισχύ μίας εβδομάδας
σε μόλις 20 λεπτά. Διαθέτοντας 5ATM +
IP68 αντοχή στη σκόνη και στο νερό και
110+ τύπους προπόνησης, το OnePlus
Watch παρακολουθεί τις πιο έντονες
προπονήσεις. Επιπλέον διαθέτει μετρήσεις
όπως παλμούς, απόσταση, θερμίδες,
παρακολούθηση ταχύτητας και απόδοση
SWOLF για κολυμβητές.
Τέλος, με το ενσωματωμένο GPS, το
OnePlus Watch παρακολουθεί με ακρίβεια
όλη τη δραστηριότητά σας, ακόμα και όταν το
τηλέφωνο δεν βρίσκεται δίπλα σας.
Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ,
καθώς προσφέρει: παρακολούθηση
κορεσμού οξυγόνου στο αίμα, ανίχνευση
στρες, εκπαίδευση αναπνοής, γρήγορες
ειδοποιήσεις καρδιακού ρυθμού και
καθιστικές υπενθυμίσεις, όλα εύκολα
διαχειρίσιμα από την εφαρμογή OnePlus
Health.

B l u e t o o t h

VOX 55

VOX 10
MAGNETO

VOX 5

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

LG OLED
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C14
ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΥΠΩΣΙΆΖΕΙ!

Η νέα σειρά τηλεοράσεων αποδίδει
απίστευτα ευκρινείς εικόνες, χάρη στα
100 εκατομμύρια αυτο-φωτιζόμενα
pixels που επιτυγχάνουν το απόλυτο
μαύρο και απεριόριστη αντίθεση.
Σύμφωνα με την Intertek, την παγκοσμίου
φήμης εταιρεία δοκιμών, οι OLED οθόνες
της LG έχουν πιστότητα χρωμάτων
100%, με αποτέλεσμα τα χρώματα
να αναπαράγονται όπως ακριβώς τα
οραματίστηκε ο δημιουργός. Οι LG OLED

C14 τηλεοράσεις με τον μοναδικά λεπτό
σχεδιασμό τους, είναι σαν ένα έργο
τέχνης, όπου μπορεί κανείς να απολαύσει
τις αγαπημένες του ταινίες και σειρές και
ταυτόχρονα gaming με υψηλής ανάλυσης
γραφικά.
Η νέα σειρά τηλεοράσεων της LG
ενσωματώνει, επίσης, το Dolby
Vision IQ που προσαρμόζει έξυπνα τις
ρυθμίσεις της εικόνας με βάση το είδος

χρώματα και το ρυθμό ανά καρέ. Στην
«καρδιά» κάθε LG OLED TV βρίσκεται
ο επεξεργαστής α9 Gen4 AI 4K, που
χρησιμοποιεί deep-learning αλγόριθμους
για την ανάλυση και βελτιστοποίηση του
περιεχομένου. Η τεχνολογία δυναμικού
εύρους της LG, το HDR 10 Pro, ρυθμίζει τη
φωτεινότητα ενισχύοντας τα χρώματα και
αποκαλύπτοντας ακόμα και την παραμικρή
λεπτομέρεια, για ακόμα πιο ευκρινή εικόνα,
ενώ ενισχύει το τυπικό περιεχόμενο HDR.
Η LG συνεχίζει να συνεργάζεται με
κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, για να
εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή gaming
εμπειρία, όπως ένωσε τις δυνάμεις της
με την Microsoft και έγινε ο επίσημος
συνεργάτης της κονσόλας Xbox Series X.
Οι νέες OLED C14 TVs φτάνουν ακόμη
και τα 100Hz, ενώ ενσωματώνουν την
NVIDIA G-SYNC τεχνολογία με 1 ms
χρόνο απόκρισης και την υποστήριξη
των VRR, ALLM και eARC που πληρούν
τις τελευταίες προδιαγραφές HDMI 2.1.
Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν γρήγορη
κίνηση σε υψηλότερη ανάλυση και ομαλά
συγχρονισμένα γραφικά.

του περιεχομένου και τον περιβάλλοντα
χώρο, αλλά και το Dolby Atmos που
αποδίδει πολυδιάστατο ήχο surround,
όπως σε μια αίθουσα κινηματογράφου. Για
μια πραγματικά ανεπανάληπτη εμπειρία
ήχου, οι χρήστες μπορούν, επίσης, να
συνδέσουν ηχεία Bluetooth, μεταφέροντας
την ατμόσφαιρα μεγάλων αθλητικών
διοργανώσεων στο σαλόνι τους.
Παράλληλα, διαθέτουν τη λειτουργία
FILMMAKER MODE™ που απενεργοποιεί
την εξομάλυνση της κίνησης, διατηρώντας
τους αρχικούς λόγους διαστάσεων, τα

Oι LG OLED TVs είναι φιλικές προς
το περιβάλλον, με περιορισμένο
κίνδυνο βλαβερών εκπομπών. Eίναι
κατασκευασμένες με λιγότερα πλαστικά
υλικά και ενέχουν λιγότερους κινδύνους
παραγωγής αέριων ρύπων σε εσωτερικό
χώρο. Επιπλέον, διαθέτουν οθόνη με
πιστοποίηση Εye Comfort με χαμηλή
εκπομπή μπλε φωτισμού, που δεν ενέχει
φωτοβιολογικό κίνδυνο για τα μάτια.
Τέλος, με το LG ThinQ, οι χρήστες έχουν
τη δυνατότητα να ελέγχουν το Home IoT
οικοσύστημά τους με φυσική αναγνώριση
της φωνής, ενώ το ανασχεδιασμένο Magic
Remote με την εργονομική σχεδίαση που
το καθιστά πιο εύκολο στο κράτημα και το
προηγμένο σύστημα στόχευσης και κύλισης,
επιτρέπει ταχύτερες αναζητήσεις.
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VALHEIM
TO ΝΈΟ «ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ»
ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΊΣΤΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟ… ΠΟΥΘΕΝΆ!

34

Ο τίτλος της Iron Gate Studios που
βρίσκεται στη φάση του early access
εμφανίστηκε κυριολεκτικά από το
πουθενά και τώρα καταρρίπτει το ένα
ρεκόρ μετά το άλλο. Το εν λόγω co-op
viking-based game έχει πουλήσει
περισσότερα από 4 εκατομμύρια copies
μέχρι στιγμής, παρόλο που βρίσκεται
σε Steam early access. Το Valheim
διαδραματίζεται σε έναν procedural
generated open world κόσμο, με τους
παίκτες να έχουν το απόλυτο αίσθημα της
ελευθερίας στα χέρια τους (υποστηρίζει
co-op έως και 10 παικτών). Στη διάρκεια
του παιχνιδιού, ο viking ήρωας σας θα
πρέπει να μάθει τα μυστικά της επιβίωσης,
κάνοντας crafting και κτίζοντας ακόμη
και τις δικές σας βάσεις, ζώντας σε έναν
ατελείωτο κόσμο. Για να καταλάβετε την
τεράστια δυναμική του Valheim, αξίζει
να αναφέρουμε ότι κατάφερε να σπάσει
το όριο των 500.000 ταυτόχρονων

παικτών, ένα ρεκόρ που στο παρελθόν
το έχουν καταφέρει μόλις 4 ακόμη τίτλοι.
Μάλιστα, τόσους πολλούς παίκτες δεν
είχαν πολύ μεγαλύτερα hits όπως τα
GTA V και Destiny 2, τα οποία κινήθηκαν
στο φάσμα των 130.000 με 150.000
παικτών. Σύμφωνα με τους developers
οι παίκτες του Valheim έχουν ήδη
ξοδέψει παραπάνω από 10.000 χρόνια,
εξερευνώντας τον αχανή procedural
generated κόσμο του. Μάλιστα, το
Valheim έχει γράψει ιστορία και στο
Twitch με το peak των streams του να
αγγίζει τις 188.000 θεάσεις στις αρχές
της εβδομάδας. Και όλα αυτά βέβαια
ενώ ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει
στην κανονική version του, ενώ
φυσικά είναι ένας PC-only τίτλος (τα
σχέδια των developers κάνουν λόγο
για μελλοντικό release στις κονσόλες).
Όπως όλα δείχνουν ένα ακόμη game
«φαινόμενο» γεννήθηκε!
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ΝΈΑ PSVR
CONTROLLERS
ΓΙΑ ΤΟ PS5
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ΠΡΏΤΕΣ ΜΑΤΙΈΣ ΣΤΟ «ΜΈΛΛΟΝ»
ΤΟΥ VR GAMING!

Η Sony δίνει μεγάλη βαρύτητα στο
VR gaming, καθώς πρόθεση της είναι
να συνεχίσει να επενδύει σε αυτό. Εν
αναμονή λοιπόν του επόμενου VR
headset της που βρίσκεται στη φάση του
σχεδιασμού, ο ιαπωνικός κολοσσός του
gaming παρουσίασε τα νέα next-gen
PSVR controllers. Τα νέα χειριστήρια
αμέσως διακρίνονται για το «σφαιρικό»
τους σχήμα και στόχος της Sony είναι να
περάσει στα VR controller της την ευκολία
και την εκπληκτική άνεση που προσφέρει
το DualSense στο χρήστη. Το ζητούμενο
εδώ για τη Sony είναι η μεγαλύτερη
ελευθερία και τα next-gen controllers
για το VR gaming διαθέτουν σκανδάλες
δυναμικής απόκρισης, υποστηρίζουν
haptic feedback, εξελιγμένο
movement tracking και τεχνολογία
ανίχνευσης του αγγίγματος των
δαχτύλων (Finger Touch Detection).
Σύμφωνα με τον Hideaki Nishino, senior

vice president of platform planning &
management της Sony, τα εν λόγω
controllers μπορούν να ανιχνεύσουν
τις κινήσεις των δαχτύλων, χωρίς να
χρειάζεται ο gamer να «πιέσει» σε
συγκεκριμένες περιοχές που είναι
τοποθετημένος ο αντίχειρας, ο δείκτης
και τα υπόλοιπα δάχτυλα του. Αυτή
είναι μια λειτουργία, η οποία επιτρέπει
στον χρήστη τους να πραγματοποιεί
φυσικά gestures κατά τη διάρκεια ενός
παιχνιδιού. Τα φουτουριστικά αυτά
controllers θα βρίσκονται στα χέρια
των game developers πολύ σύντομα
και σίγουρα θα αποτελέσουν ένα
εξαιρετικό μέσο για να «δοκιμαστούν»
πολλές τεχνικές, οι οποίες εν συνεχεία
θα μετουσιωθούν σε gameplay στα
μελλοντικά VR games του PS5.
Ανυπομονούμε να τα δούμε και στην
τελική τους μορφή!

PlayStation
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VR

ΈΞΙ ΝΈΑ ΔΥΝΑΤΆ GAMES ΈΡΧΟΝΤΑΙ
ΜΈΣΑ ΣΤΟ 2021!

After the Fall: με πλήρη
υποστήριξη cross-platfom
multiplayer
Από τους δημιουργούς του «Arizona
Sunshine», το «After the Fall» φέρνει
την γρήγορου ρυθμού co-op δράση
πρώτου προσώπου στο PS VR. Η Vertigo
Games ανακοίνωσε πως το «After the
Fall» θα υποστηρίζει πλήρως το cross-

platform multiplayer. Για να το γιορτάσουν,
δημοσίευσαν ένα ολοκαίνουριο
cinematic trailer, το οποίο μάς συστήνει
τους τέσσερεις ήρωες του παιχνιδιού.
Με πλήρη υποστήριξη για VR motion
controls, μέσω δύο PS Move χειριστήρια
ή μέσω του VR Aim controller, το «After
the Fall» θα σε κάνει να νιώσεις σαν τον
αγαπημένο σου ήρωα από ταινία δράσης

Fracked: το απόλυτο VR shooter!
Μια αληθινή, action adventure εμπειρία
φτιαγμένη για το VR, το «Fracked»,
κυκλοφορεί αποκλειστικά στο PS VR αυτό
το καλοκαίρι. Το «Fracked» συνδυάζει
γρήγορο ρυθμό, 1:1 σύστημα κίνησης και
κάλυψης με όπλο, συναρπαστικό ελεύθερο
τρέξιμο, σκι και αναρρίχηση κάτι που δεν
έχει ξαναγίνει ποτέ σε VR. Το «Fracked» είναι
ένα παιχνίδι VR που παίζεται αποκλειστικά
με χειριστήρια PS Move. Η αναρρίχηση,
το ziplining, το γέμισμα των όπλων και οι
αλληλεπιδράσεις με τον κόσμο περνάνε
στα χέρια των παικτών 1:1, κάτι που δεν
θα ήταν εφικτό, χρησιμοποιώντας ένα
συμβατικό χειριστήριο. Το παιχνίδι θα λάβει
επίσης βελτιώσεις όταν τρέχει σε PS5, όπως
βελτιώσεις στον ρυθμό ανανέωσης, τους
χρόνους φόρτωσης και την ανάλυση.

Song in the Smoke: ένας
ολοκαίνουριος VR survival τίτλος
του 1980, όσο εμπλέκεσαι στις γρήγορες
μάχες του με πραγματικές κινήσεις.

Zenith: MMO με επιρροές από JRPG
Το «Zenith» είναι ένα VR MMO που
συνδυάζει έναν πολύχρωμο ανοικτό κόσμο
με εκρηκτικό action adventure gameplay,
γεμάτο αδρεναλίνη. Η ομάδα του Zenith
λατρεύει τα anime, τα MMO και το VR και
αυτό το παιχνίδι συνδυάζει και τα τρία για μία
ολοκληρωμένη εμπειρία.

I Expect You To Die 2: για τους
λάτρεις των… επικίνδυνων
αποστολών!
Περισσότερα από τέσσερα χρόνια έχουν
περάσει από τότε που κυκλοφόρησε το
βραβευμένο «I Expect You To Die» στο
PlayStation VR, τον Δεκέμβριο του 2016 και
το πολυαναμενόμενο sequel κυκλοφορεί,
επίσης, στο PS VR. Ακολουθώντας χρονικά
τα γεγονότα του «I Expect You To Die», το
IEYTD2 τοποθετεί ξανά τους παίκτες στον
συναρπαστικό κόσμο της κατασκοπείας και
του κινδύνου των μυστικών αποστολών.

Ένας νέος VR survival τίτλος από την 17-BIT,
το «Song in the Smoke» θα κυκλοφορήσει
στο PSVR, το 2021. Στο «Song in the Smoke»
η επιβίωση έχει αφεθεί στα ίδια τα χέρια
του παίκτη. Οι παίκτες μπορούν να «φάνε»
πλησιάζοντας φαγητό στόμα τους και να
εκτοξεύσουν βέλη χρησιμοποιώντας τα PS
Move χειριστήρια. Το «Song in the Smoke»
θα ελέγξει τις ικανότητες επιβίωσης των
παικτών και το τελικό αποτέλεσμα θα
βασίζεται στις αποφάσεις που πήραν.

DOOM 3 - VR Edition: ετοιμαστείτε να
περάσετε τις πύλες της κολάσεως!
Το «DOOM 3: VR Edition» κυκλοφορεί στις
29 Μαρτίου για το PS4 και μέσω backwards
compatibility στο PS5. Το «DOOM 3: VR
Edition» περιλαμβάνει το DOOM 3 και τα
expansions του, το «Resurrection of Evil»
και το «The Lost Mission», τα οποία είναι
επανασχεδιασμένα για την τεχνολογία του
PS VR. Σε συνδυασμό με την αυθεντική
δράση και τον τρόμο του DOOM 3, οι οπαδοί
της εικονικής πραγματικότητας είναι έτοιμοι
για μια εκρηκτική εμπειρία με το DOOM 3:
VR Edition.
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HUAWEI
WATCH FIT
ELEGANT
Η ΕΠΙΤΟΜΉ ΤΗΣ HIGH-TECH ΚΟΜΨΌΤΗΤΑΣ!

Πριν από μερικούς μήνες η Huawei είχε
λανσάρει το Watch Fit, ένα wearable,
το οποίο όπως μπορείτε να φανταστείτε
και από την ονομασία του του είναι
προσανατολισμένο στην υιοθέτηση
μιας καθημερινότητας βασισμένης
στις αρχές του wellness. Ουσιαστικά
η εν λόγω συσκευή θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως μία μείξη ανάμεσα σε
ένα smartwatch και ένα fitness tracker,
προσφέροντας τη μεγάλη οθόνη ενός
έξυπνου ρολογιού και τα «fit» features
εκγύμνασης και παρακολούθησης της
υγείας σας που προσφέρει ένα band.
Εάν βέβαια το Watch Fit σας φαινόταν
κάπως… “casual” για τα γούστα σας, η
νέα πιο «elegant» έκδοση του διαθέτει αν
μη τι άλλο έναν πιο κομψό και premium
χαρακτήρα.

Αν και το φυσικό σχήμα και ο form
factor παραμένουν ίδια, το design έχει
αναβαθμιστεί σημαντικά, προσφέροντας
frame από ανοξείδωτο ατσάλι και ένα
πιο ελαστικό strap, ενώ παράλληλα θα
προσφέρεται με Frosty White φινίρισμα
ή σε Midnight Black για πιο διακριτική
εμφάνιση. Όσον αφορά τα specs του,
το Watch Fit Elegant έχει σχεδόν το ίδιο
hardware με το «casual» αδελφάκι του,
προσφέροντας οθόνη AMOLED 1.64
ιντσών, Kirin K1 chipset, ενσωματωμένο
GPS και αισθητήρα παρακολούθησης
καρδιακών παλμών, SpO2 monitoring
για τα επίπεδα του οξυγόνου, μπαταρία
με αυτονομία στις 12 ημέρες και Huawei
Lite OS.
Το Watch Fit Elegant θα είναι διαθέσιμο
από τα τέλη Μαρτίου στην αγορά της
Βρετανίας με τιμή κοντά στα 130 με 140
ευρώ και αναμένουμε νεότερα για το εάν
θα το δούμε και στη χώρα μας.

Presidio2 Series
με Presidio2 Armor
Cloud technology
Ένας αερόσακος για το smartphone σου!
Οι νέες θήκες της Speck που, για
μία ακόμη φορά, κάνουν τη διαφορά. Είναι οι slim, αλλά άκρως
προστατευτικές, dual-layer θήκες
Presidio2, που παρουσιάστηκαν
πριν λίγο καιρό, με στόχο να
προστατεύσουν το smartphone
σου από μία δύσκολη πτώση,
φροντίζοντας ώστε να παραμείνει
ασφαλές, ακόμη και από τα 4
μέτρα ύψος. Έτσι, μπορείς να είσαι
εξασφαλισμένος, ακόμη και από μία
άτυχη στιγμή, χωρίς να θυσιάσεις
στο ελάχιστο την ασφάλεια της
συσκευής σου.

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

Ναι, λειτουργεί
σαν ένας mini
αερόσακος!

Χάρη στον ξεχωριστό σχεδιασμό
και την κατασκευαστική διαδικασία
που έχει χρησιμοποιηθεί, η
οποία εσωκλείει ουσιαστικά aircapsules στο εσωτερικό της θήκης,
λειτουργούν σαν ένας πραγματικός
μίνι ...αερόσακος για την αγαπημένη
σου συσκευή. Έτσι, αναλαμβάνουν
να την προστατεύσουν από κάθε
πτώση και να εξασφαλίσουν ότι θα
βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό σου
λειτουργώντας απροβλημάτιστα,
ακόμη κι αν κάποια άτυχη στιγμή
απομακρύνει βίαια τη συσκευή σου
από τα χέρια σου.

Και με
αντιμικροβιακή
προστασία

Και επειδή οι καιροί απαιτούν
προσεκτική υγιεινή, τόσο για
εσένα όσο και για τις συσκευές
σου, η Speck έχει φροντίσει να
δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σ’
αυτόν τον τομέα. Οι προτάσεις
Presidio 2 διαθέτουν μεταξύ άλλων
και αντιμικροβιακή προστασία,
υποστηρίζοντας την αποκλειστική
τεχνολογία Microban της εταιρείας,
που περιορίζει την ανάπτυξη
μικροβίων και αποτελεί σύμμαχό σου
στην προσπάθεια να διατηρείς τις
συσκευές σου ασφαλείς στη χρήση.
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INTEL
ROCKET
LAKE
ΤΑ ΠΆΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΈΕΣ
DESKTOP CPUS ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΎΝ ΤΟΥΣ
RYZEN!

Ήδη από τον Ιανουάριο που μας
πέρασε γνωρίζαμε για τo σχέδιο της
Intel να απαντήσει στην επέλαση της
AMD, με τους νέου αναβαθμισμένους
επεξεργαστές της που ανήκουν στην
οικογένεια των Rocket Lake S (11η
γενιά). Οι νέες CPU που θα αρχίσουν να
γίνονται διαθέσιμες από τα τέλη Μαρτίου,
πρόκειται να boostάρουν σημαντικά το
single-core performance, πράγμα που
πρακτικά σημαίνει καλύτερες επιδόσεις
για τους λάτρεις του gaming (όλα τα PC
games εκμεταλλεύονται την απόδοση
των μεμονωμένων επεξεργαστών και όχι
των multi-core). To flagship μοντέλο της
σειράς των Rocket Lake S θα είναι ο Core

i9-11900K, ένα 8πύρηνος «κτήνος» που
η συχνότητα του ρολογιού του φτάνει τα
5.3GHz (single core). Εάν βέβαια ανήκετε
στους λεπτολόγους θα διαπιστώσετε ότι η
ναυαρχίδα της Intel έρχεται με 2 πυρήνες
λιγότερους σε σύγκριση με τον 10900Κ.
Αυτός ήταν και ένας συμβιβασμός που
έπρεπε να κάνει η Intel, από τη στιγμή
που η τεχνολογία κατασκευής των Rocket
Lake S παραμένει στα 14nm, καθώς
«θυσιάζοντας» δύο πυρήνες ουσιαστικά
πετυχαίνει καλύτερο performance. H Intel
ισχυρίζεται ότι το κορυφαίο αυτό μοντέλο
της είναι 14 φορές πιο γρήγορο από τον
προκάτοχο του, τρέχοντας MS Flight
Simulator στα 1080p (σε high settings),

ενώ αύξηση 13% σημειώθηκε και στο Total
War: Three Kingdoms. Μάλιστα, με βάση
τα benchmarks της «μπλε εταιρείας», η δική
της πρόταση ξεπερνάει τον κορυφαίο και
πανίσχυρο Ryzen 9 5900X σχεδόν 10 με 11%
στα παραπάνω games.
Και μπορεί το single-core κομμάτι να αφορά
τους gamers, όμως αυτό δεν σημαίνει
ότι η Intel γυρίζει την πλάτη και στις πιο
«επαγγελματικές» χρήσεις των Rocket
Lake S. Ενδεικτικά αναφέρει ότι ο 11900Κ
προσφέρει 88% καλύτερη απόδοση
στον τομέα του video editing, ενώ μάλιστα
είναι 35% πιο γρήγορος από τον Ryzen 9
5900X. Σε ότι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα

χαρακτηριστικά της νέας γενιάς, θα πρέπει
να περιμένετε 50% γρηγορότερα γραφικά,
γεγονός που οφείλεται στην ύπαρξη του
Xe GPU hardware (εντάξει γνωρίζουμε
όλοι ότι δύσκολα θα βρεθεί gamer που
δεν θα αγοράσει μια dedicated GPU για το
extreme gaming σύστημα του). Επίσης, οι
Rocket Lake S υποστηρίζουν 20 PCIe 4.0
lanes, DDR4-3200 RAM, πιο γρήγορη USB
3.2, Thunderbolt 4 και διπλάσιο bandwidth
ανάμεσα στο chipset και στη CPU. Φυσικά,
όλα τα παραπάνω αφορούν σε στοιχεία πού
έχει δώσει η Intel, για αυτό και θα πρέπει να
περιμένουμε για να δούμε και τα ανεξάρτητα
benchmarks. Πάντως, όπως όλα δείχνουν
πάμε για μια ακόμη… σύγκρουση γιγάντων!
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CREATIVE
SOUND
BLASTER
JAM V2
ΥΨΗΛΈΣ ΗΧΗΤΙΚΈΣ
ΕΠΙΔΌΣΕΙΣ
ON-A-BUDGET!

Η Creative Technology ανακοίνωσε
σήμερα την κυκλοφορία του Sound
Blaster JAM V2, του «budget-friendly»
ακουστικού της, το οποίο είναι ιδανικό
για απόλαυση και ψυχαγωγία. Eλαφρύ και
φέροντας τους ίδιους, υψηλής ποιότητας
οδηγούς Νεοδυμίου με τον προκάτοχό του,
το Sound Blaster JAM V2 έρχεται τώρα
με Bluetooth 5.0, παρατεταμένη διάρκεια
ζωής μπαταρίας έως και 22 ώρες, καθώς
και προηγμένους κωδικοποιητές ήχου
(aptX HD και aptX Low Latency), για να
προσφέρει στους χρήστες τη βέλτιστη
εμπειρία ακρόασης χωρίς καθυστέρηση.

Τιμή και
Διαθεσιμότητα
Το Sound Blaster JAM V2
κυκλοφορεί στην ελκυστική
τιμή των €39.99 και είναι
διαθέσιμο online μέσω του
CreativeStore.

Με την υποστήριξη που του προσφέρει η
κληρονομιά επεξεργασίας ήχου εδώ και 30
χρόνια, το Sound Blaster JAM V2 προσφέρει
πλούσιο και καθαρό ήχο που είναι ιδανικός
για να απολαύσετε μουσική, ταινίες και
παιχνίδια. Επιπλέον, η δυνατότητα σύνδεσης
πολλαπλών σημείων επιτρέπει στους
χρήστες να συνδέονται και να αλλάζουν
απρόσκοπτα μεταξύ δύο διαφορετικών
συσκευών Bluetooth ταυτόχρονα. Τώρα
οι χρήστες μπορούν να ακούσουν μουσική
στον φορητό υπολογιστή τους και να την
βάλουν σε παύση για να απαντήσουν σε μια
τηλεφωνική κλήση χωρίς να χρειάζεται να
παιδεύονται με τις συνδέσεις.
Εξοπλισμένο με διπλά μικρόφωνα και
τεχνολογία ακύρωσης θορύβου Qualcomm
cVc 8.0, το Sound Blaster JAM V2 προσφέρει
επίσης βελτιωμένη ποιότητα κλήσης,

ενώ ταυτόχρονα καταστέλλει θορύβους
του περιβάλλοντος για να προσφέρει
κρυστάλλινη επικοινωνία ανά πάσα
στιγμή, οπουδήποτε. Το Sound Blaster
JAM V2 έρχεται επίσης με το πιο πρόσφατο
SmartComms Kit, που συμπεριλαμβάνει
VoiceDetect, που σβήνει και απενεργοποιεί
αυτόματα το μικρόφωνο του χρήστη με βάση
τη φωνητική ανίχνευση και την αμφίδρομη
λειτουργία NoiseClean, που επιτρέπει
στους χρήστες να ακούνε και να ακούγονται
καθαρά κατά τη διάρκεια διαδικτυακών
κλήσεων. Αυτές οι λειτουργίες είναι όλες
προσβάσιμες μέσω του ολοκαίνουργιου
Creative app σε ενσύρματη λειτουργία.
To Creative app είναι η πιο πρόσφατη
πλατφόρμα λογισμικού με ενσωματωμένο
περιβάλλον εργασίας χρήστη σε διάφορα
προϊόντα και είναι πλέον διαθέσιμο στα
Windows 10.
Με ελαφρύ σχεδιασμό, εξαιρετική απόδοση
ήχου και βελτιωμένη ποιότητα κλήσεων, το
Sound Blaster JAM V2 προσφέρει πολλά
σε μικρό κόστος, καθιστώντας το ιδανική
επιλογή ακουστικών για τηλεργασία,
τηλεκπαίδευση και διασκέδαση στο σπίτι.
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Sony SRS-XB13
C O M PA C T P O R TA B L E Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ό Σ Κ Α Ι Π Α Ν Ί Σ Χ Υ Ρ Ο Μ Π Ά Σ Ο !

Το XB13 είναι έτοιμο να μεταφέρει
δυνατό ήχο οπουδήποτε βρίσκεστε. Το
compact ηχείο είναι ανθεκτικό εξωτερικά
και διαθέτει έναν ευέλικτο ιμάντα που
μπορεί να κρεμαστεί οπουδήποτε, είτε
στο σακίδιο, είτε στον καρπό σας, είτε
στην ομπρέλα θαλάσσης σας, όταν
απολαμβάνετε τον ήλιο. Το ηχείο μπορεί
ακόμα να κρεμαστεί ανάποδα από ένα
ψηλότερο σημείο, δημιουργώντας την
αίσθηση ενός «καταρράκτη» μουσικής,
που σας παρασύρει στο ρυθμό. Το μικρό
του μέγεθος του διευκολύνει για να πάρετε
μαζί σας το XB13 και να απολαύσετε τα
αγαπημένα σας κομμάτια οπουδήποτε.

Μικρό ηχείο, μεγάλος ήχος
Μην σας παραπλανεί ο compact σχεδιασμός
του ηχείου XB13, με EXTRA BASS και
τον επεξεργαστή Sound Diffusion, αυτό
το μικρό ηχείο διαθέτει μεγάλη ένταση.
Μπορείτε να απολαύσετε ισχυρό ήχο με
EXTRA BASS , το οποίο σημαίνει ότι ένας
παθητικός πομπός συνεργάζεται με ένα
ηχείο πλήρους εμβέλειας για ενισχυμένες
χαμηλές συχνότητες και βελτιωμένα μπάσα,
παρά το compact μέγεθος. Επιπλέον, ο
επεξεργαστής Sound Diffusion διαχέει τον
ήχο σε κάθε χώρο με την τεχνολογία DSP.
Αν θέλετε ακόμα δυνατότερο ήχο, συνδέστε
ασύρματα δύο ηχεία XB13 για στερεοφωνικό
ήχο που φτάνει ακόμα πιο μακριά.

Επική αντοχή
Το XB13 είναι ένα δυνατό και ανθεκτικό
ηχείο, συνιστώντας την απόλυτη συντροφιά
για περιπέτειες. Το ηχείο είναι αδιάβροχο
και ανθεκτικό στη σκόνη, έτσι μπορείτε να
απολαύσετε τη μουσική σας στην πισίνα, το
πάρκο ή σε μια μεγάλη πεζοπορία, καθώς

διαθέτει βαθμό
προστασίας
IP67. Έχει
διάρκεια ζωής
μπαταρίας
έως 16 ώρες και
ένδειξη που δείχνει στο κινητό σας
τηλέφωνο πόση μπαταρία διαθέτει ακόμα.
Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να διασκεδάσετε
χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε για το
πόσος χρόνος σας μένει με τη μουσική σας.

Απρόσκοπτη συνδεσιμότητα
Πρέπει να πάρετε τηλέφωνο; Το XB13 σας
καλύπτει απόλυτα. Είτε βρίσκεστε σπίτι,
είτε εκτός, το ενσωματωμένο μικρόφωνο
προσφέρει άνετη ομιλία hands-free μέσω
του ηχείου σας.
Το XB13 διαθέτει την τελευταία τεχνολογία
Bluetooth, που σας απαλλάσσει από την
ανάγκη για ενσύρματες συνδέσεις και
σύνθετες εγκαταστάσεις, ώστε να μπορείτε
να απολαύσετε την μουσική σας αμέσως.
Το XB13 διαθέτει την τεχνολογία Fast Pair
της Google, ώστε να μπορείτε να συνδέσετε
συμβατά Android smartphones ή tablets
σε δευτερόλεπτα. Απλά ενεργοποιήστε το
ηχείο σας και το κοντινότερο smartphone
θα εμφανίσει ένδειξη σύνδεσης, ώστε
να μπορείτε μέσα σε δευτερόλεπτα να
απολαύσετε τη μουσική σας.
Το XB13 έχει τερματικά εισόδου-εξόδου
φόρτισης USB Type-C για εύκολη
συνδεσιμότητα και διατίθεται σε 6 χρώματα
που συμπεριλαμβάνουν το μαύρο, μπλε,
γκρι-μπεζ, κοραλί ροζ, ανοιχτό γαλάζιο και
κίτρινο λεμονί.

Το μοντέλο SRS-XB13 θα είναι διαθέσιμο
από τον Απρίλιο του 2021.
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WANDAVISION
Μια νοσταλγική αναδρομή στην ιστορία των τηλεοπτικών σειρών
που «τίμησε» η αγαπημένη σειρά!
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Η ξεχωριστή σειρά WandaVision που προβλήθηκε στο Disney+ κατάφερε να
επικοινωνήσει όλο το δράμα και την ψυχολογική ένταση των χαρακτήρων της μέσα
από την αναβίωση κλασικών κωμικών σειρών από την ιστορία της τηλεόρασης, από
τη δεκαετία του ‘50 μέχρι και σήμερα. Ολόκληρες δεκαετίες, σειρές ορόσημα στην
πορεία της παγκόσμιας τηλεοπτικής εμπειρίας, περνούσαν κάθε Παρασκευή από
τις οθόνες μας, αναπαραγμένες σε κάθε λεπτομέρεια και με εξαιρετική φροντίδα,
ταξιδεύοντας μας σε αναμνήσεις από την παιδική μας ηλικία…

Επεισόδιο 01
«In Front Of A Live Studio
Audience»
Εξ’αρχής, το WandaVision μας ρίχνει
στα «βαθιά» ταξιδεύοντας μας πίσω στο
χρόνο, πάνω από 60 χρόνια, στη δεκαετία
1950, αντλώντας την έμπνευσή του από σειρές της εποχής που εστιάζουν
κυρίως στην οικιακή ζωή των ηρώων τους (μοτίβο το οποίο αποτελεί επί της ουσίας τη βάση
αυτού που ξέρουμε ως σήριαλ). Οι επιρροές εδώ είναι πολλαπλές αλλά στη βάση του, το
πρώτο επεισόδιο αποτίνει φόρο τιμής κυρίως σε 2 από τις πρώτες τηλεοπτικές σειρές, το
«Ι Love Lucy» και το «The Dick Van Dyke Show». Μάλιστα, η παραγωγή είχε τον ίδιο τον
ηθοποιό Dick Van Dyke ως production consultant για τα 2 πρώτα επεισόδια!

Επεισόδιο 02
«Don’t Touch That Dial»
Στο δεύτερο επεισόδιο οι διακριτικές
αναφορές του «In Front Of A Live Studio
Audience» στην πλέον διάσημη μάγισσα της
τηλεόρασης αυξάνονται και πληθύνονται. Έμπνευση λοιπόν για αυτό το
επεισόδιο είναι η σειρά «Bewitched», όπου μια μάγισσα, η Samantha Stephens/ Elisabeth
Montgomery, ερωτεύεται και παντρεύεται έναν θνητό, τον Darrin Stephens/ Dick York
και αναπόφευκτα, οι κωμικές καταστάσεις ακολουθούν. Χαρακτηριστική είναι ακόμα και
η απεικόνιση των δυνάμεων της Wanda, όχι με τον κλασικό τρόπο που έχουμε ήδη δει
στις ταινίες αντανακλά τις κινήσεις του χαρακτήρα της Samantha Stephens/ Elisabeth
Montgomery από τη δική της σειρά! Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή έκρινε απαραίτητο να
επαναφέρει τα παλαιάς σχολής “ειδικά εφέ” (αντικείμενα που αιωρούνται δεμένα από πετονιά,
jumpcuts κ.ά.), ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο αυθεντικό.

Επεισόδιο 03
«Now In Technicolour»
Κάνοντας skip μια ακόμα δεκαετία, το τρίτο
επεισόδιο μας τοποθετεί στο επίκεντρο της
τηλεόρασης των 70s, αντλώντας έμπνευση από 2 από τις πιο θρυλικές
σειρές της εποχής, «The Brady Bunch» και το «The Mary Tyler Moore Show!»
Ακόμα και η αρχιτεκτονική του σπιτιού του πρωταγωνιστικού ζευγαριού αλλάζει «μαγικά», ώστε
να συμπεριλάβει μια εσωτερική σκάλα που πρότινος δεν υπήρχε μεν, αλλά αποτελούσε βασικό
στοιχείο του σπιτιού της οικογενείας Brady! Εννοείται, ότι σε κάθε επεισόδιο, η μουσική των τίτλων
αρχής ακολουθεί την πεπατημένη, αναπαράγοντας το στυλ της εποχής και των σειρών στις οποίες
«πατάει» οπτικά το επεισόδιο.

Επεισόδιο 05
«On a Very Special Episode…»
Και αφού η “ψευδαίσθηση” του Westview έχει
αρχίσει ήδη από το τέλος του επεισοδίου 3 να
“ξεφτίζει”, το επεισόδιο 5 μας επιστρέφει στην πραγματικότητα του MCU,
μόνο για να υπογραμμίσει ακόμα περισσότερο τη σύγχυση της πρωταγωνίστριας, αλλά και
των τηλεθεατών. Έτσι λοιπόν και στο επόμενο επεισόδιο, η Wanda επιλέγει να αναπαράξει την
ειδυλλιακή οικογενειακή ευτυχία που απεικόνιζαν οι σειρές της δεκαετίας του ‘80 (και του ‘90),
όπως το «Full House», «Growing Pains» και «Family Ties». Ειδικά για τους τίτλους αρχής, η
έμπνευση αντλείται από τη μουσική και το στυλ των «Family Ties» και «Growing Pains».

Επεισόδιο 06
«All-New Halloween
Spooktacular!»
Ενώ σε όλα τα προηγούμενα επεισόδια
οι αναφορές ήταν περισσότερο “εποχής”,
συνδυάζοντας πολλαπλές σειρές και στοιχεία από
διαφορετικούς ηθοποιούς και παραγωγές, το συγκεκριμένο επεισόδιο
εστιάζει σε μια μόνο σειρά (μια όχι και τόσο δημοφιλή στη χώρα μας) το «Malcolm In The
Middle». Οι αναφορές ξεκινάνε από τους τίτλους και φτάνουν ως και τη γραμματοσειρά με την
οποία εμφανίζονται τα ονόματα των ηθοποιών. Η αναφορά γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρη όταν κατά
τη διάρκεια του επεισοδίου βλέπουμε ότι τα παιδιά της Wanda (δίδυμα αγόρια που γεννήθηκαν
πριν από 2 επεισόδια και τώρα είναι 10 χρονών) απευθύνονται κατευθείαν στην κάμερα, σαν να
κάνουν αφήγηση των όσων συμβαίνουν στο κοινό.

49

Επεισόδιο 07
«Breaking The Fourth Wall»
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Έχοντας πλέον πάλι προχωρήσει δεκαετία, ο
συνδυασμός της μεγαλύτερης διάρκειας, μαζί
με τις «συνεντεύξεις» των πρωταγωνιστών,
στο πλαίσιο πάντα της αφήγησης και οι
εξομολογήσεις τους, κάνουν σαφή αναφορά σε 2 πιο
σύγχρονες σειρές, το «Modern Family» και το «The Office». Ειδικά οι τίτλοι
αρχής φαίνεται να ακολουθούν την μουσική του «The Office», ενώ το collage από στιγμές/
σκηνές/ εικόνες με έντονα χρώματα και εναλλαγή σε γρήγορη ταχύτητα είναι ένα δημοφιλές
format που έχουμε δει και βλέπουμε ακόμα και πολύ πρόσφατα, με το «2 Broke Girls»
(πρωταγωνίστρια η Kat Dennings) ή το «The Big Bang Theory».

Επεισόδιο 08
«Previously On…»
Ένα επεισόδιο πριν το τέλος της, η
σειρά απομακρύνεται από το format της
μίμησης παλαιότερων σειρών και κάνει μια
αναδρομή στο παρελθόν της πρωταγωνίστριας. Παρότι το επεισόδιο κινείται
περισσότερο στο πλαίσιο της canonical MCU πραγματικότητας, οι αναφορές δεν λείπουν
εντελώς: ο πατέρας της εμπορευόταν DVD από παλιές αμερικάνικες σειρές, στο κελί όπου
ήταν φυλακισμένη μια παλιά τηλεόραση παίζει το «The Brady Bunch», ενώ στη σκηνή που
τοποθετείται μετά από τα γεγονότα του “Avengers: Age of Ultron”, βλέπουμε τη Wanda
να πνίγει τον πόνο του θανάτου του αδερφού της παρακολουθώντας «Malcolm In The
Middle». Τέλος, η σκηνή όπου η πρωταγωνίστρια καταρρέει ψυχολογικά, χάνει τον έλεγχο
των δυνάμεών της και ξεκινά να “χτίζει” τη νέα της πραγματικότητα, κάνει μια αναφορά σε
μια άλλη εξαιρετικά δημοφιλή σειρά με πρωταγωνίστριες μάγισσες, το γνωστό σε όλους μας
«Charmed».

Επεισόδιο 9:...

To WandaVision έχει δομηθεί πάνω σε μια κεντρική
ιδέα, της δυνατότητας απόδρασης από την
πραγματικότητα που μας κουράζει, ενοχλεί, πονάει.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που προσφέρουν οι
σειρές και οι ταινίες σε τελική ανάλυση, μια σύντομη
απόδραση από μια πραγματικότητα. To WandaVision, υπογραμμίζει
και τον κίνδυνο του να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να παρασυρθεί και να απορροφηθεί
από ψευδαισθήσεις, αποφεύγοντας να αποδεχτούμε την αλήθεια γύρω μας. Και ίσως
αυτό να αποτελεί και το μεγαλύτερο κατόρθωμα cast, σεναριογράφων, παραγωγών: ότι
κατάφεραν να μας κρατήσουν σε μια συνεχή, εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα σε πολλαπλές
πραγματικότητες χωρίς να χάσουμε ενδιαφέρον ή συμπάθεια για τους χαρακτήρες.
Και γι’ αυτό τους ευχαριστούμε όλους!

digitallife.gr
Η τεχνολογία στη
ζωή μας

infocom.gr
Τεχνολογία - Πληροφορική
- Media με άποψη

myphone.gr
The unwired
revolution

socialmedialife.gr
Τα social media είναι
φίλοι μας!

thatslife.gr
Life as it is!

gameslife.gr
Ζήσε το παιχνίδι!

comingsoon.gr
Όλη η διασκέδαση
σε ένα site!

Thedots
D Dare, O Ocean,
T Travel, S Snow

agapimono.gr
Τα πάντα για την Αγάπη, τον
Έρωτα και τον Χωρισμό

coolhome.gr
Εκεί που νιώθεις
cool, είναι σπίτι

mwc.gr
It’s a mobile
world!

infocomsecurity.gr
Rethink IT security
strategy

e-businessworld.gr
Real e-life stories

doriforikanea.gr
Δορυφορική - Επίγεια
ψηφιακή - IPTV

satguide.gr
Οδηγός αγοράς για SAT DTV - IPTV

securityproject.gr
Κορυφαία συνάντηση
των ειδικών ασφάλειας

itsecuritypro.gr
Enterprise computing &
IT security

Όλος ο κόσμος στην οθόνη σας!

securitymanager.gr
Σημείο αναφοράς για την
ασφάλεια

Τα sites της Smart Press σε περιμένουν!

Όλος ο κόσμος
στην οθόνη σας!
SMART PRESS A.E.
Μάγερ 11, 10438, Αθήνα

Τ. 210.5201500, 210.5231555
F. 210.5241900

www.smartpress.gr
smart@smartpress.gr

Τα sites της Smart Press
σε περιμένουν!
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H EMMA STONE
ΚΛΈΒΕΙ
ΤΗΝ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΝΈΑ ΤΑΙΝΊΑ
ΤΗΣ DISNEY

Σχεδόν πριν από ένα χρόνο, μάθαμε
ότι η Emma Stone θα ενσαρκώσει
την Κρουέλα ντε Βιλ, στην solo ταινία
«Cruella» που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο
του 2021! Πρόσφατα, γίναμε μάρτυρες
των πρώτων εικόνων της βραβευμένης
ηθοποιού ως την εμβληματική villain που
αγαπά την μόδα και μισεί τα ζώα. Η Disney
μάλιστα κυκλοφόρησε την αφίσα και το
trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας!
Η Κρουέλα της Έμα Στόουν θα είναι μία
πιο σουρεαλιστική και πανκ εκδοχή
της κακιάς που γνωρίσαμε. To prequel
διαδραματίζεται στην δεκαετία του 1970,
στο Λονδίνο, τότε που η Μiss DeVil ήταν
ακόμη νεαρή. Τα δίχρωμα μαλλιά, τα
smokey eyes και το χαρακτηριστικό
κόκκινο κραγιόν, μεταμορφώνουν την
Emma Stone σε μία από τις πιο κλασικές
φιγούρες των παιδικών μας χρόνων. Ποιος

άλλωστε δεν έχει παρακολουθήσει τα
«101 Σκυλιά της Δαλματίας» ξανά και
ξανά; Η πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση
της Κρουέλα έγινε από την χαρισματική
Γκλεν Κλόουζ το 1996, η οποία κατάφερε
να μείνει στην ιστορία.
H Disney επιχειρεί να κινηθεί στα ίδια
μονοπάτια με το Maleficent του 2014.
Τότε, η ιστορία της ‘κακιάς’ από την ιστορία
της Σταχτοπούτας είχε φέρει σχεδόν
1 δισεκατομμύριο σε εισπράξεις στο
παγκόσμιο box office. Θα έχει άραγε την
ίδια επιτυχία και το φετινό «Cruella»; Αυτό
είναι κάτι που θα το δούμε σε μερικούς
μήνες!
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει
στις κινηματογραφικές αίθουσες
τον Μάιο του 2021. Τη σκηνοθεσία
υπογράφει ο Αυστραλός σκηνοθέτης
Craig Gillespie (I,Tonya).

101 ΣΚΥΛΙΆ ΤΗΣ
ΔΑΛΜΑΤΊΑΣ:
Η ΝΟΥΒΈΛΑ!

Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας
που αποτέλεσε την έμπνευση
για την ομώνυμη animated
ταινία κινουμένων σχεδίων
της Disney, κυκλοφόρησε
το 1956 από τον Dodie
Smith. Στις σελίδες του
βιβλίου πρωταγωνιστούν δύο
σκυλιών ράτσας Δαλματίας
(Pongo και Missis), τα οποία
προσπαθούν να σώσουν τους
τα κουτάβια τους που έχουν
φυλακιστεί σε μία φάρμα
εκμετάλλευσης σκύλων.
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Cyberbullying
στην εποχή του
COVID-19
Συμβουλές από την ESET για να
προστατεύσουμε τα παιδιά μας!
Καθώς ο χρόνος που περνάμε μπροστά στις οθόνες αυξάνεται
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αντίστοιχα αυξάνεται και ο
κίνδυνος του διαδικτυακού εκφοβισμού. Οι ειδικοί στη διεθνή
εταιρεία κυβερνοασφάλειας ESET εξηγούν τι είναι ο διαδικτυακός
εκφοβισμός (cyberbullying) και τι μπορείτε να κάνετε για να
προστατέψετε τα παιδιά σας.

Στην εποχή της πανδημίας από τη στιγμή
που ξυπνούν μέχρι να πέσουν για ύπνο, τα
παιδιά περνάνε τη μέρα τους στον ψηφιακό
κόσμο - παρακολουθούν τα μαθήματά τους
στο διαδίκτυο, αλληλοεπιδρούν με τους
φίλους τους στο internet, «αφομοιώνουν»
μεγάλες ποσότητες περιεχομένου online
και παίζουν παιχνίδια στο internet. Ωστόσο,
οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το να περνούν
ένα τόσο μεγάλο μέρος του χρόνου τους
στο διαδίκτυο δεν είναι μόνο ανθυγιεινό
αλλά και επικίνδυνο, καθώς μπορεί να τα
εκθέσει σε διάφορους κινδύνους, με κύριο
αυτών το διαδικτυακό εκφοβισμό.

Πώς εκδηλώνεται ο διαδικτυακός
εκφοβισμός;
Είναι φυσικό μετά την πανδημία και τους
κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης
ο κίνδυνος του εκφοβισμού στο διαδίκτυο
να έχει αυξηθεί. Σύμφωνα με τους ειδικούς
της ESET, σε αντίθεση με όσα πιστεύει η

πλειοψηφία, ο διαδικτυακός εκφοβισμός
δεν περιορίζεται στα κοινωνικά μέσα,
αλλά συχνά εμφανίζεται σε διάφορες
πλατφόρμες και εκδηλώνεται μάλιστα με
πολλούς τρόπους. Στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης ο διαδικτυακός εκφοβισμός θα
μπορούσε φαινομενικά να δείχνει αθώος,
ειδικά όταν οι δράστες καλύπτουν τις
προθέσεις τους δημιουργώντας memes
(διαδικτυακό μιμίδιο) με αστεία που είναι
γνωστά μόνο σε αυτούς, στο υποψήφιο
θύμα και σε άλλα μέλη μιας κοινής
κοινωνικής ομάδας, όπως συμμαθητές
ή μέλη μιας αθλητικής, κοινωνικής ή
εκκλησιαστικής ομάδας και ούτω καθεξής.
Εναλλακτικά, ο διαδικτυακός εκφοβισμός
μπορεί να πραγματοποιείται κρυφά
σε ιδιωτικές ομάδες και chat rooms,
με το υλικό να διαρρέει σκόπιμα στο
θύμα. Όλα αυτά καθιστούν δύσκολο τον
εντοπισμό του συμβάντος. Μια άλλη εστία
του διαδικτυακού εκφοβισμού όπου τα

παιδιά περνούν ατελείωτες ώρες είναι τα
διαδικτυακά παιχνίδια. Ενώ τις περισσότερες
φορές οι επιθέσεις εκδηλώνονται με τη μορφή
προσβολών, γελοιοποίησης ή με βρισιές,
δεν είναι ο μόνος τύπος εκφοβισμού που
μπορεί να συναντηθεί σε διαδικτυακές αρένες
παιχνιδιού. Συχνά οι παίκτες θα επιλέξουν το
θύμα τους και στη συνέχεια θα προσπαθήσουν
να κάνουν το χρόνο που περνάει στο παιχνίδι
όσο πιο ενοχλητικό γίνεται, είτε σκοτώνοντας
ξανά και ξανά τους διαδικτυακούς χαρακτήρες
του (avatar), είτε κάνοντας ψευδή αναφορά
στην πλατφόρμα για τη συμπεριφορά του
θύματος προκαλώντας την αποβολή του από
το παιχνίδι. Όλα αυτά καθιστούν το παιχνίδι
ανυπόφορο για το θύμα.

Πώς να αποτρέψετε και να
σταματήσετε την παρενόχληση που
γίνεται online
Πρώτα απ’ όλα οι ενήλικες θα πρέπει να
εντοπίσουν τα προειδοποιητικά σημάδια
και να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά
με το παιδί. Για να προστατέψουν τον
εαυτό τους, τα παιδιά μπορεί να μειώσουν
δραστικά τη χρήση των συσκευών τους,
μπορεί να γίνουν κακοδιάθετα ή ακόμη και
να διαγράψουν τους λογαριασμούς τους και
να δημιουργήσουν νέους. Επιπλέον, δεν
θα πρέπει να περιμένετε να προκύψει
συμβάν διαδικτυακού εκφοβισμού για να
ασχοληθείτε με το θέμα. Οι γονείς θα πρέπει
να συζητήσουν εκ των προτέρων με τα παιδιά
τους για το διαδικτυακό εκφοβισμό και για
άλλες παγίδες του διαδικτύου. Τα παιδιά

Οι ειδικοί της ESET
παραθέτουν ενδεικτικές
ιστοσελίδες που
προσφέρουν συμβουλές,
επαφές και υποστήριξη για
θύματα εκφοβισμού:
saferinternet4kids.gr
(Ελλάδα)
Cybersmile (διάφορες χώρες)
Cyberbullying Research
Center (Ηνωμένες Πολιτείες)
National Bullying Helpline
(Ηνωμένο Βασίλειο)
Kidshelpline (Αυστραλία)
Netsafe (Νέα Ζηλανδία)
Cyber B.A.A.P. (Ινδία)
Bully-Free (Σιγκαπούρη)

θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να
εμπιστεύονται τους γονείς και τους δασκάλους
τους και να συζητάνε μαζί τους τα προβλήματά
τους. Ένα καλό μέτρο προστασίας είναι η
χρήση προγραμμάτων γονικού ελέγχου
(parental control) ώστε οι γονείς να ελέγχουν
τι κάνουν τα παιδιά τους στο internet, αν και
ορισμένοι μπορεί να το θεωρούν παραβίαση
της προσωπικής ζωής των παιδιών τους.
Τα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ότι σε
κανέναν δεν αξίζει ο εκφοβισμός και ότι
εάν βλέπουν ότι κάποιος παρενοχλείται, δεν
πρέπει να παραμένουν σιωπηλοί, αλλά θα
πρέπει να μιλήσουν και να το αναφέρουν
σε έναν υπεύθυνο ενήλικα. Είναι επίσης
σημαντικό να εκπαιδεύσετε τα παιδιά
σχετικά με το πώς να αναφέρουν κάποιο
περιστατικό και πώς μπορούν να κρατήσουν
αρχείο με στιγμιότυπα από την οθόνη τους
(screenshots) και αποδεικτικά στοιχεία για
περιπτώσεις διαδικτυακού εκφοβισμού που
έχουν βιώσει από πρώτο χέρι ή έχουν δει ότι
πραγματοποιούνται εναντίον κάποιου άλλου.
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Όλες οι αλλαγές που περιμένουμε
μέσα στο 2021!
Μια σειρά αλλαγών φέρνει σταδιακά το Instagram στην προσπάθεια
του να κρατά συνεχώς αμείωτο το ενδιαφέρον των συνδρομητών και να
εκτοξεύσει την εμπειρία χρήσης. H δημοφιλής πλατφόρμα που κατάφερε
να προσθέσει 186,3 εκατομμύρια νέους χρήστες από το 2019 έως το 2020
σχεδιάζει βελτιώσεις που θα εκπλήξουν θετικά το κοινό της, όπως η
ανανέωση της ροής των Stories και η εμφάνιση νέων εργαλείων ελέγχου
και διαχείρισης περιεχομένου.

*Νέα ροή των Stories*
Πρόσφατα το Instagram επιβεβαίωσε ότι
επεξεργάζεται ένα νέο τρόπο ροής των
ιστοριών που θα θυμίζει αρκετά εκείνη του
TikTok.

*Δυνατότητα επαναφοράς
διαγραμμένων δημοσιεύσεων*
Το Instagram παρέχει πλέον στους
συνδρομητές του δυνατότητα
πλήρους ελέγχου του περιεχομένου
και επαναφοράς δημοσιεύσεων που
διαγράφηκαν πρόσφατα. Η λειτουργία
ονομάζεται ‘’Διαγράφηκαν Πρόσφατα’’
και πρόκειται για ένα φάκελο στην
εφαρμογή που διατηρεί το μεγαλύτερο
μέρος του διαγραμμένου περιεχομένου
(φωτογραφίες, βίντεο, τροχούς και βίντεο
IGTV) ασφαλή για 30 ημέρες.

*Νέο Content Publishing API*
Ενεργοποιήθηκε το νέο API δημοσίευσης
περιεχομένου που θα υποστηρίζει τον
προγραμματισμό και τη δημοσίευση
μεμονωμένων αναρτήσεων φωτογραφιών

ή βίντεο. Προς το παρόν, μόνο οι
επιχειρηματικοί λογαριασμοί θα μπορούν
να προγραμματίζουν περιεχόμενο και μέσω
τρίτων πλατφορμών.

*Δυνατότητα Instagram Live με
περισσότερα άτομα*
Νέα εποχή, νέα ήθη! Τα εκατομμύρια Lives
που γίνονται καθημερινά σε όλο τον κόσμο
μέσω του Instagram είναι αδιαμφισβήτητα
ένα trend που δημιούργησε η καραντίνα.
Για αυτό το λόγο, η δημοφιλής πλατφόρμα
επιτρέπει πλέον τη live σύνδεση με
περισσότερα άτομα. Μέχρι στιγμής, υπήρχε
δυνατότητα συμμετοχής ενός ακόμα
χρήστη σε ένα Instagram Live ενώ πλέον
θα μπορούν να συμμετέχουν έως τρία
επιπρόσθετα accounts.

*Κατάργηση των likes*
Από τον Απρίλιο του 2019, το Instagram
εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο
κατάργησης των Likes σε μία προσπάθεια
να στραφεί το ενδιαφέρον των χρηστών
στο περιεχόμενο και όχι στην ταύτιση. Κατά

τη διάρκεια των τελευταίων μηνών πολλοί
χρήστες έχουν παρατηρήσει την ξαφνική
‘’εξαφάνιση’’ των Likes σε δημοσιεύσεις
τους. Αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο του
πιλοτικού προγράμματος που έχει ξεκινήσει η
πλατφόρμα και των δειγματοληπτικών δοκιμών
που πραγματοποιεί ανά διαστήματα. Αν και οι
αντιδράσεις του κοινού σε αυτή την είδηση
δεν ήταν οι αναμενόμενες, οι ιθύνοντες της
πλατφόρμας πειραματίζονται ακόμα χωρίς
ωστόσο να έχουν πάρει τελικές αποφάσεις.
Ίσως να είναι μία αλλαγή που θα δούμε μέσα
στο έτος!

*Νέα μέτρα κατά της καταχρηστικής
συμπεριφοράς*
Πριν λίγες μέρες το Instagram ανακοίνωσε
νέα μέτρα κατά της κακής συμπεριφοράς

στην πλατφόρμα του, συμπεριλαμβανομένης
της κατάργησης λογαριασμών που στέλνουν
καταχρηστικά DM. Από εδώ και στο εξής,
το Instagram επιδιώκει να ελέγξει την
καταχρηστική συμπεριφορά στα DM, με νέα
στοιχεία ελέγχου που μειώνουν την κατάχρηση
και φτάνουν ακόμη και στην κατάργηση των
λογαριασμών των ατόμων που στέλνουν
καταχρηστικά μηνύματα. Αυτή η προσπάθεια
αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια αφού η ιδιωτική
φύση των DM επιφέρει αντίστοιχα πολλές
δυσκολίες στον έλεγχο του περιεχομένου.
Ωστόσο, το Instagram εργάζεται εντατικά
στην αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους
προσπαθώντας να βρει άμεσα μία λύση
καθώς μόνο το περσινό καλοκαίρι (Ιούλιος
- Σεπτέμβριος 2020) καταγράφηκαν στην
πλατφόρμα 6,5 εκατομμύρια hate comments.
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Microsoft
Teams
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να
μπείτε κι εσείς στην «ομάδα»!
H πανδημία του COVID-19, μας ανάγκασε να κάνουμε αλλαγές στην
καθημερινότητά μας και σίγουρα μία από αυτές αφορούσε και στον
τρόπο που εργαζόμαστε, καθώς η πανδημία ώθησε την ανάπτυξη της
τηλεργασίας. Η Microsoft λοιπόν βλέποντας τις αυξημένες ανάγκες για
τηλεργασία, εμπλούτισε το Teams, μια πλατφόρμα επικοινωνίας, η οποία
σχεδιάστηκε για να κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη…

Το Νοέμβριο του 2016, στο πλαίσιο της
αναβάθμισης της σουίτας Office 365,
η Microsoft εισήγαγε το Microsoft
Teams, ένα εργαλείο σχεδιασμένο για
την διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ
ομάδων, δημιουργώντας έναν κοινό
“τόπο” όπου οι συνεργάτες μπορούν να
έχουν πρόσβαση σε αρχεία της εταιρείας,
να μοιράζονται πληροφορίες ακόμα και να
χρησιμοποιούν τις υπόλοιπες εφαρμογές
του Office 365 (χρησιμοποιώντας το Hub του
Teams οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν
διάφορες εφαρμογές όπως PowerPoint,
Word, Excel, Planner, OneNote, SharePoint,
Delve και Power B), είτε μόνοι τους είτε σε

συνεργασία με άλλους συναδέλφους. Και η
χρήση του είναι εξίσου εύκολη: ο χρήστης
κάνει log-in στο Portal Office 365 με τα
στοιχεία με τα οποία είναι καταγεγραμμένος
ως επίσημος χρήστης Office 365, εντοπίζει
το Teams στη λίστα με τα add-ins, και
προσαρμόζει τις δικές του προτιμήσεις
στα settings. Παρακάτω θα κάνουμε μια
προσπάθεια να “εξηγήσουμε” τις βασικές

του δομές χρησιμοποιώντας αναλογίες με
πραγματικούς χώρους.
• Μια “ομάδα” (team) θα μπορούσε να
θεωρηθεί σαν ένα σπίτι. Στο Μicrosoft
Teams εργαζόμαστε σε διαφορετικές
ομάδες (“teams”), η κάθε μια από τις οποίες
θα μπορούσε να αναλογεί σε ένα χώρο,
όπου συνεργάζεστε με άλλους. Κάθε μέλος
του “νοικοκυριού” θα συμπεριλαμβάνεται
σε ό,τι συμβαίνει στο σπίτι. Κατά αναλογία
με τις μετακινήσεις (πονεμένη ιστορία
αυτή την περίοδο) από σπίτι σε σπίτι, έτσι
και στο Microsoft Teams δεν είναι ιδανικό
να δημιουργείτε πολλά “σπίτια” ούτε να
ανήκετε σε πολλά νοικοκυριά, καθώς
έτσι επιβαρύνεστε σε επίπεδο χρόνου και
οργάνωσης, και στο τέλος της ημέρας η
παραγωγικότητά σας μειώνεται αντί να
αυξάνεται. Ειδικά σε οργανισμούς όπου
δεν υπάρχει σαφής οργάνωση κ ιεραρχία
αυτό είναι πολύ πιθανό. Για αυτό πρέπει
να υπάρχει μια δομή, ή να σχεδιαστεί μια
δομή όσο το δυνατόν πιο ορθολογική/
λειτουργική, πριν να μπείτε στο Teams.
• Τα “Channel” είναι δωμάτια. Όταν
χτίζουμε ένα σπίτι, συνήθως αυτό έχει
ένα δωμάτιο. Στο Microsoft Teams αυτό
αντιστοιχεί στο “General” channel.
Σε αυτό το δωμάτιο όλοι “ακούνε” ό,τι
λέει οποιοδήποτε άλλος στο σπίτι και οι
συζητήσεις, αναρτήσεις και ανακοινώσεις
είναι όλα ορατά στο παράθυρο των «Posts».
Κάθε νέο δωμάτιο που δημιουργείται στο
πλαίσιο του Teams, δημιουργεί αντίστοιχα
ένα νέο channel (πλέον τα channels
προσφέρουν τη δυνατότητα “Standard”
ή “Private”, δίνοντας σας έτσι τη ευελιξία
να “αφήσετε απ’’ εξω” όποιο μέλος της
εταιρείας δεν θέλετε να εμπλακεί στο
project που δουλεύετε.
• Το “Activity Feed” είναι το κεντρικό χωλ
του σπιτιού. Κοινώς, είναι στη “μέση
του σπιτιού” και από εκεί μπορείτε να
“ανοίξετε την πόρτα” σε όποιο δωμάτιο
σας ενδιαφέρει, παρακολουθώντας τη

συζήτηση εκεί. Αντιστοίχως, με το να
δείξετε ενδιαφέρον για κάποιο δωμάτιο,
ενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις για αυτό (τα
λεγόμενα “Channel notifications”) .
• To “Chat” αντιστοιχεί στη συζήτηση που
θα κάνατε με ένα συνάδελφο στην
κουζίνα του γραφείου βάζοντας καφέ.
Η συζήτηση δεν μπορεί να ακουστεί από
άλλους (εκτός αν τους προσκαλέσετε) και
οτιδήποτε ειπωθεί εδώ αφορά μόνο τους
άμεσα εμπλεκόμενους. Εξου και το chat
δεν ενδείκνυται για επαγγελματικά ζητήματα
αλλά περισσότερο για κοινωνικοποίηση.
Τα σημαντικά επαγγελματικά ζητήματα
θα πρέπει να συζητούνται στο πλαίσιο
του ανάλογου channel ώστε να έχουν
πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι.
• “Tabs” , ο πίνακας ανακοινώσεων του
κάθε δωματίου. Ανάλογα με το αντικείμενο
του κάθε δωματίου, στο tabs μπορείτε
να αποθηκεύετε ό,τι κρίνεται απαραίτητο
για τη λειτουργία του εκάστοτε δωματίου
(λίστες, excel, σημειώσεις ακόμα και άλλες
εφαρμογές).
Τέλος, το κερασάκι στην τούρτα, είναι ότι
το Teams, σε επίπεδο εφαρμογής κινητού
[διαθέσιμη για Android και iOS (audio
only)] προσφέρει δυνατότητα chat μέσω
μηνυμάτων αλλά και κλήσεων και video
meetings.
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Romance of the
Three Kingdoms
XIV: Diplomacy and Strategy
Επικές μάχες στη μεσαιωνική Κίνα!
60

https://www.koeitecmoamerica.com/rtk14/

Η «ενοποίηση» της μεσαιωνικής Κίνας
όπως μπορείτε να φανταστείτε περνάει
μέσα από αδίστακτους πολέμαρχους (ένας
εξ’ αυτών είστε κι εσείς), εύθραυστες
συμμαχίες, πόλεις που καίγονται συθέμελα
και ποταμούς αίματος από τους νεκρούς
στρατιώτες. Είναι μια σκοτεινή ιστορική
περίοδος που δεν υπάρχουν κανόνες και
μόνο οι πραγματικά δυνατοί μπορούν να
επιβιώσουν...

Παραδοσιακό Turn-based
strategy με… εξάγωνα!
Ακολουθώντας την κατεύθυνση των
προηγούμενων παιχνιδιών της σειράς,
έτσι κι εδώ το επίπεδο του στρατηγικού
micromanagement ξεφεύγει κατά πολύ
από το μέσο όρο των παιχνιδιών του
είδους. Η ύπαρξη hexes ουσιαστικά
έχει δυσκολέψει σε μεγάλο βαθμό την
προσπάθεια κατάκτησης μιας region, καθώς
πλέον για να μπορέσουν τα στρατεύματα
σας να κατακτήσουν μια μεγάλη περιοχή
θα πρέπει πρώτα να καταβάλλουν πολύ
ιδρώτα, προσθέτοντας βήμα - βήμα τα
εξάγωνα της. Ωστόσο, το grid-based
system έχει και τα καλά του για τους πιο
«παραδοσιακούς», καθώς σας δίνει τη
δυνατότητα να δημιουργήσετε τη δική
σας γραμμή άμυνας απέναντι στα εχθρικά
στρατεύματα, κτίζοντας αμυντικά κτίρια

και παγίδες που έχουν ως στόχο τους να
παρεμποδίσουν τους αντιπάλους σας.
Στο πλευρό σας έχετε φυσικά πάντοτε μια
σειρά από στρατηγούς που ανάλογα με
τα ability τους, μπορούν να καθορίσουν
την απόδοση και το «ειδικό» formation
των στρατευμάτων σας. Κάθε στρατιωτική
μονάδα στο Romance of the Three
Kingdoms XIV έχει τη δική της ξεχωριστή
δυναμική, μέσω ενός συστήματος πόντων
που αφορά στην ταχύτητα, την επίθεση,
την άμυνα, το maneuverability και άλλες
δυνατότητες που προσδιορίζουν τη φύση
της. Φυσικά, ως είθισται σε όλα τα grand
strategy games, κάθε κίνηση μετράει και
τίποτα δεν θα πρέπει να γίνεται χωρίς να
έχει πρώτα προηγηθεί προσεκτική μελέτη,
μετρώντας τις συνέπειες των πράξεων σας.
Συγκεκριμένα, όσο πιο πολλές μονάδες
στέλνετε στο πεδίο της μάχης, τόσο πιο
πολύ καλείστε αντιμετωπίσετε το φάσμα
της έλλειψης διαθέσιμων resources. Όσο
απομακρύνεστε από τις περιοχές και τις
πόλεις που έχετε στη κατοχή σας, τόσο
πιο πολύ στενεύουν τα περιθώρια και
ένας στρατός χωρίς διαθέσιμα resources
μπορεί να γίνει ευκολότερη λεία ακόμη
και για στρατεύματα που δεν έχουν την
απαιτούμενη εμπειρία, αλλά μπορούν να
τροφοδοτηθούν καλύτερα. Τα δε supplies
και η εξασφάλιση της εφοδιαστικής
αλυσίδας προς τις μονάδες σας που
ετοιμάζονται να ριχθούν στη μάχη, αν μη τι
άλλο παίζουν καθοριστικό ρόλο στην θετική
ή αρνητική έκβαση μιας σύγκρουσης.
Λόγω της φύσης του παιχνιδιού, δεν
αναμένεται να δείτε epic battles σε

real-time μορφή (όπως στο Total War για
παράδειγμα), καθώς εδώ οι μάχες είναι
αυτοματοποιημένες, με τους παίκτες να έχουν
ελάχιστες επιλογές στη διάθεση τους, καθώς
το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να
ορίσετε από πριν το positioning και τις flanking
maneuvers που έχετε στη διάθεση σας. Αυτό
που δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι αποφασιστικοί
παράγοντες που καθορίζουν μια μάχη
είναι το formation, το έδαφος και η ύπαρξη
εφοδιαστικών γραμμών και ενισχύσεων.

China in your hands?
Διαβάζοντας τα παραπάνω, σίγουρα θα
έχετε καταλήξει ότι το Romance of the
Three Kingdoms XIV, πρόκειται για ένα
ομολογουμένως εξαιρετικά πολύπλοκο
game και σίγουρα ανήκει στους τίτλους που
απαιτούν από τους gamers τρελή προσοχή
στη λεπτομέρεια, καλό decision making
και crisis management και τη δυνατότητα
να μπορείτε να διαχειριστείτε πολλούς
διαφορετικούς παράγοντες. Πράγματι, θέλει
πολύ κόπο και γερά νευρά για να μπορέσετε
να ανταπεξέλθετε, ωστόσο το εξαιρετικά
streamlined (και καθαρό) UI αν μη τι άλλο θα
σας βοηθήσει σημαντικά. Κρίνοντας και από
το γεγονός ότι το παιχνίδι κυκλοφορεί εκτός
από PC και στο PS4, οι developers θέλησαν να
το καταστήσουν μέσω του User Interface πιο
εύκολα προσβάσιμο. To θετικό είναι ότι μπορεί
να είναι πιο απλό, ωστόσο αυτό δεν αφαιρεί
πόντους από το βάθος του gameplay, που όλοι
γνωρίζουμε ότι σε ένα grand strategy είναι το
A και το Ω.

ωστόσο δεν μπορούμε να μην εκθειάσουμε τις
πολύ καλές αφηγηματικές προσθήκες, αλλά
και τις μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα στους
στρατηγούς που προσδίδουν μια αισθητική
που θα θυμίσει έντονα τον epic χαρακτήρα των
Dynasty Warriors. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
τελευταίο Diplomacy and Strategy expansion
pack, προσφέρει πολλά ενδιαφέροντα νέα
features και added περιεχόμενο, όπως είναι το
War Chronicles Mode, το οποίο προσφέρει μια
σειρά από «πιο μαζεμένα» scenarios, αλλά και
η δυνατότητα για trading (μια λειτουργία που
παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο δημοφιλές
franchise). Με την εν λόγω λειτουργία μπορείτε
να κάνετε εμπόριο με αυτοκρατορίες της
αρχαιότητας όπως η Ρώμη ή η Ινδία και έτσι να
αποκτήσετε πρόσβαση σε unique rewards που
θα σας βοηθήσουν να ισχυροποιηθείτε ακόμη
περισσότερο.Ολοκληρώνοντας την περιγραφή
της εμπειρίας μας με το Romance of the
Three Kingdoms XIV: Diplomacy and Strategy
Expansion Pack, εύκολα διαπιστώνουμε
ότι ο τίτλος της Koei Tecmo σίγουρα θα
κινητοποιήσει τις ευαίσθητες χορδές των diehard fans, καθώς τους προσφέρει όλα αυτά
που πάντοτε αναζητούσαν. Εξαιρετικό βάθος
στο gameplay, πιο προσεγμένο και εύχρηστο
User Interface, επιστροφή της hex-based
φιλοσοφίας και μπόλικο decision making.

12+ | CD Media
PC / PS4

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα των visuals,
εδώ τα πράγματα είναι απλώς λειτουργικά,
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Sea of Solitude
Director’s Cut
Βουτιά σε μία θάλασσα συναισθημάτων!
62

https://www.quanticdream.com/en/seaofsolitude

Το μήνυμα του Sea of Solitude, ακόμα
και μέσα στον συμβολισμό του είναι
ευκολοκατανοητό και κυρίως ανθρώπινο. Η
προσωπική απομόνωση και η απώλεια της
κοινωνικής επαφής είναι ένας απέραντος
ωκεανός με διάσπαρτες μικρές νησίδες
όπου βιώνονται προσωρινές και σύντομες
απολαύσεις. Στα αχαρτογράφητα βάθη του
καρτερούν σαν αδηφάγα γιγάντια θηλαστικά
οι αρνητικές σκέψεις, τα επώδυνα βιώματα,
το στρες και η διαρκής ανάγκη της αποδοχής
από τον κοινωνικό περίγυρο. Με αυτά τα
θέματα και χρησιμοποιώντας αυτόν τον
παραλληλισμό το Sea of Solitude επιχειρεί
να δώσει το στίγμα του. To Sea of Solitude,
είναι ένα σύντομο σε διάρκεια (περίπου
3-4 ώρες) walking sim με μηδενική αξία
επανάληψης, το οποίο όμως δημιουργεί ένα
κάπως πρόσφορο έδαφος για περαιτέρω
ανάλυση και σκέψη. Το σενάριο του
παιχνιδιού ακολουθεί την Kay, μια έφηβη
νεαρή κοπέλα που αντιμετωπίζει πάνωκάτω ότι συναντά ένας τυπικός έφηβος στην
ζωή του. Προσωπικά δράματα στο σπίτι,
προβλήματα με την αισθηματική της ζωή και
έναν αδερφό με μαθησιακές δυσκολίες και

θύμα bullying, την οδηγούν στην αποξένωση
και στο κατώφλι της κατάθλιψης. Η Director’s
Cut έκδοση που κυκλοφόρησε στο Switch
πρόσφατα προσθέτει διαφορετικά voice
overs, μερικώς αλλαγμένα κείμενα και
κάποια καινούργια cutscenes, βελτιώσεις
που είναι καλοδεχούμενες σίγουρα αλλά
οπωσδήποτε δεν αλλάζουν ιδιαίτερα το
παιχνίδι. Το δίπολο έντονων/μουντών
χρωμάτων που αντικατοπτρίζουν τις εκάστοτε
διαθέσεις της Kay ταιριάζει γάντι σαν
μεταφορά, ενώ τα κείμενα των διαλόγων
είναι ορθότατα και πλαισιώνονται από voice
cast επαγγελματικού επιπέδου – αν και
το script είναι σύντομο και χωρίς πολλές
γραμμές κειμένου, είναι ρεαλιστικό και με
τέτοιο τρόπο γραμμένο που δημιουργεί
ταύτιση και μεταδίδει ενσυναίσθηση ως προς
τους ήρωες. Η κατάληξη βέβαια σε καμία
περίπτωση δεν είναι αυτό που θα λέγαμε
συνταρακτική, ούτε πρόκειται να γίνει ένας
τίτλος που θα θυμάστε για αρκετό καιρό.
Δεν κάνει όμως και κάποιο λάθος, ώστε
να αποδοθεί κακή πρόθεση ή βεβιασμένο
κλείσιμο. Είναι μια προσωπική ιστορία με
μια λυρική προσέγγιση, η οποία τραβήξει
την προσοχή των gamers που λατρεύουν τις
ανεξάρτητες παραγωγές.

12+ | ΑVE
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ΘΑΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

1821. Το Μεγάλο Μυστικό
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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1821. Ο δωδεκάχρονος Αναστάσης, που κατοικεί στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα, συναντάει τον φίλο του Βασίλη για νυχτερινό ψάρεμα
σ’ ένα ποτάμι έξω από την πόλη. Ακούνε πυροβολισμούς. Τρομοκρατημένοι, τρέχουν να κρυφτούν. Τότε ανακαλύπτουν έναν πληγωμένο
Έλληνα που τον κυνηγούν Τούρκοι. Ο άντρας τούς δίνει ένα δυσνόητο
μήνυμα και έπειτα λιποθυμάει. Τα δυο παιδιά αποφασίζουν να τον
βοηθήσουν και τον κρύβουν σε μια σπηλιά για να περάσει τη νύχτα.
Την επομένη μέρα επιστρέφουν, αλλά ο τραυματίας έχει μυστηριωδώς εξαφανιστεί. Οι δύο φίλοι δεν ξέρουν ότι έχουν μπλέξει σε μια
επικίνδυνη περιπέτεια!

SEBASTIAN FITZEK

Αναλφάβητος
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ

O Μίλαν Μπεργκ περιμένει υπομονετικά στο φανάρι. Ένα αυτοκίνητο σταματάει δίπλα του. Στο πίσω κάθισμα ένα τρομοκρατημένο
κορίτσι κρατάει κολλημένο στο τζάμι ένα σημείωμα. “ΒΟΗΘΕΙΑ.
ΑΥΤΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΟΥ”. Μια κραυγή για βοήθεια; Ο
Μίλαν δεν έχει ιδέα. Είναι αναλφάβητος. Όμως, το ένστικτό του
φωνάζει ότι το κορίτσι βρίσκεται σε θανάσιμο κίνδυνο. Αποφασίζει
να ακολουθήσει το αυτοκίνητο, κι έτσι ξεκινά μια εφιαλτική περιπλάνηση που θα τον οδηγήσει σε μια σκληρή συνειδητοποίηση,
καθώς κάποιες φορές η αλήθεια είναι υπερβολικά φριχτή για να
την αντέξεις…

ΒΙΚΥ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ

Άρωμα Λουίζας
Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ
Τα πάντα στη ζωή της Λουίζας καταρρέουν. Στα είκοσι επτά της, η δουλειά
της στο Λονδίνο δεν έχει καμιά προοπτική, η προσωπική της ζωή βρίσκεται σε τέλμα, ενώ οι σχέσεις με την οικογένειά της είναι δύσκολες και
ψυχρές και η λατρεμένη της γιαγιά, χτυπημένη τα τελευταία χρόνια από
τη νόσο του Αλτσχάιμερ, δεν την αναγνωρίζει πια. Όλα όσα ονειρεύτηκε
μοιάζουν ανέφικτα, όμως η είδηση του θανάτου της γιαγιάς της θα τη βγάλει από τον λήθαργο, προκαλώντας ένα ντόμινο απίστευτων γεγονότων
που θα φέρουν τα πάνω κάτω. Μπορεί ένα χαμένο ημερολόγιο από το
παρελθόν να τη βοηθήσει να βρει τον δρόμο της;

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Το Χρυσό Βραχιόλι
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Η Σοφία Νικολαϊδου παίρνει συνεντεύξεις και μας παρουσιάζει με τα δικά τους
λόγια αυτούς που έφυγαν από το χωριό και ήρθαν στην πόλη. Αυτούς που
γεννήθηκαν στη φτώχεια από γονείς που ήξεραν λίγα ή ελάχιστα γράμματα.
Αυτούς που διάβασαν, πέρασαν στο πανεπιστήμιο, απέκτησαν αξιοσέβαστο
επάγγελμα και άνετη ζωή. Αγροτόπαιδα που έγιναν γιατροί, εργατόπαιδα που
σπούδασαν δικηγόροι. Κορίτσια που πάλεψαν για το αυτονόητο: μια δουλειά
και το δικό τους πορτοφόλι. Ελεύθεροι επιχειρηματίες και δημόσιοι υπάλληλοι,
απόφοιτοι του δημόσιου σχολείου ή υπότροφοι των μεγάλων ιδιωτικών. Παιδιά
που σπούδασαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.Τρεις γενιές Ελλήνων αφηγούνται
την ιστορία τους και φτιάχνουν ένα μωσαϊκό από φωνές.

SARAH MACLEAN

Σκοτεινή Καρδιά
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Η Γκρέις είναι έξυπνη, δυναμική και πάντα έτοιμη να αντιμετωπίσει όποιον
εχθρό βρεθεί στον δρόμο της. Εκτός από έναν. Τον άντρα που κάποτε ερωτεύτηκε παράφορα. Ο Γιούαν, ο δούκας του Μάργουικ, επιστρέφει αποφασισμένος στη ζωή της, αφού έχει περάσει μια εικοσαετία αναζητώντας απεγνωσμένα
τη γυναίκα που ποτέ δεν σταμάτησε ν’ αγαπά. Μπορεί κάποτε να την έχασε,
αλλά θα κάνει τα πάντα για να την κερδίσει ξανά. Το τελευταίο πράγμα που
επιθυμεί η Γκρέις είναι η επανασύνδεση με τον Γιούαν. Αδυνατεί να ξεχάσει
όσα πέρασε στο παρελθόν και τον όρκο για εκδίκηση, που είχε δώσει στον εαυτό της. Για να πάρει, όμως, την εκδίκησή της, πρέπει να βρίσκεται κοντά του.

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΩΤΣΙΑΣ

Ο Χορός της Νύφης
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Το γλέντι συνεχίστηκε μέχρι τα χαράματα. Η Βίκυ έπεσε σε βαθύ ύπνο. Κάποια στιγμή άρχισε να συνέρχεται. Μεταξύ ύπνου και ξύπνιου προσπαθούσε
να συνειδητοποιήσει πού βρισκόταν. Το κλαρίνο ακουγόταν από απόσταση,
σαν από κάποιο ραδιόφωνο. Ένιωσε να χορεύει ακόμα, να κολυμπάει στις
γλυκές μελωδίες των ηπειρώτικων τραγουδιών. Μια γυναίκα θερμή κι
απρόβλεπτη, που δεν ξέρει τι θέλει από τη ζωή της. Ένας άντρας μετρημένος
και διστακτικός. Θα βρουν άραγε το κοινό σημείο που ψάχνουν; Ένας μύθος
με ηπειρώτικο άρωμα, από τα βάθη των αιώνων, θα τους προκαλέσει να
εξερευνήσουν τα σκοτάδια που κρύβουν μέσα τους.
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ΑΧΜΕΤ ΟΥΜΙΤ

Η Φυλή

Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

66

Τον ξύπνησε µια µυρωδιά που γνώριζε. Ήταν η µυρωδιά µιας εκκλησίας
που ήταν χρόνια κλειστή. Η µυρωδιά των καντηλιών, των µαρµάρων που
φθείρονταν, της πέτρας που αποσαθρωνόταν, του ξύλου που σάπιζε, των
σελίδων που έλιωναν, των πτωµάτων που εξαϋλώνονταν. Θα έπρεπε
κανονικά να νιώσει φρίκη, ωστόσο απλώς κοίταξε τριγύρω του. Ένας
άνδρας δολοφονηµένος µ’ ένα µαχαίρι µε λαβή σε σχήµα σταυρού.
Ένα Ευαγγέλιο µε λέξεις υπογραµµισµένες µε αίµα. Ένα ταξίδι από την
Ιστανµπούλ στα βάθη της Ανατολίας. Παµπάλαιες εκκλησίες, οι ρίζες του
χριστιανισµού στην περιοχή, ένα περιβόλι από φυλές και πολιτισµούς:
Ασσύριοι, Νουσαϊρί, Ρωµιοί, Τούρκοι, Κούρδοι.

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΗΣ

Αγάπη και Ξενιτιά
Εκδόσεις ΚΕΙΜΕΝΑ

Στο απλό γραφείο του δύο βιβλία και ένα σημειωματάριο. Αυτά ήταν
οι αποσκευές του, αυτά είχε να πάρει μαζί του. Στις αρχές της δεκαετίας του '60 λόγω κοινωνικών φρονημάτων ο Χρήστος αναγκάζεται
να φύγει από την Ελλάδα. Τη μάχη για επιβίωση και προσαρμογή
στην ξένη χώρα και τις σπουδές του πάνω στη Φιλοσοφία, έρχεται
να ανατρέψει ένας μεγάλος έρωτας για μια παντρεμένη φωτογράφο.
Γιατί η καρδιά του ανθρώπου, αυτός ο επαναστάτης αλήτης που όλοι
φέρουμε μέσα μας, δε δαμάζεται, όπως γράφει. Η εξέλιξη αυτής της
σχέσης είναι ο πυρήνας για να στήσει ο Θοδωρής Καλλιφατίδης ένα
μυθιστόρημα με τα θέματα που δεν έχουν πάψει να τον απασχολούν
σε όλη του τη ζωή: την ξενιτιά και την αγάπη.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΟΥΜ

Στο Σκοτάδι ανθίζω
Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
Ο Φίλιππος Δελλής οδηγώντας ένα βροχερό απόγευμα προβληματίζεται με τη διάγνωση που μόλις του έχει ανακοινωθεί. Καρκίνος. Ο νους
του, σαν κινούμενη κάμερα, στρέφεται στα παλιά για να εξηγήσει και
να αντέξει τα καινούργια. Επανεξετάζει γεγονότα που τον σημάδεψαν,
ανατρέχει στους έρωτες και στις οικογενειακές σχέσεις, στη βία και την
κακοποίηση των παιδικών και εφηβικών χρόνων, στις ματαιώσεις της
ενηλικίωσης αλλά και στις συγκρούσεις με τις κοινωνικές προκαταλήψεις. Θα αναμετρηθεί με φόβους και βεβαιότητες, για να αποδείξει ότι
η ζωή είναι μοναδική, γλυκιά και απρόβλεπτη ακόμα και στο σκοτάδι!
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