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Το «εύθραυστο» κρυπτονόμισμα…
Η πανδημία του COVID-19 άλλαξε πολλά στην
καθημερινότητα μας, καθώς επιτάχυνε τις διαδικασίες που
αφορούσαν στη σχέση μας με την τεχνολογία. Μαζί με τις
αλλαγές που είχαμε στην εκπαίδευση, στη διασκέδαση
και στην εργασία πλέον γινόμαστε μάρτυρες και μιας νέας
κούρσας των κρυπτονομισμάτων και της digital οικονομίας
που τα περιβάλλει. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin και πολλά
ακόμη κρυπτονομίσματα βρίσκονται διαρκώς στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντος και στην επικαιρότητα. Ενδεικτικό
είναι ότι πριν από μερικούς μήνες, η αξία ενός Bitcoin
κατάφερε να σπάσει το φράγμα των 60.000 δολαρίων,
ενώ και η αξία του Dogecoin εκτινάχθηκε. Μάλιστα, το
φτωχό Ελ Σαλβαδόρ έγινε το πρώτο κράτος στο κόσμο
που αναγνώρισε το Bitcoin ως επίσημο νόμισμα της
χώρας για αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Ένα νέο τοπίο
έχει αρχίσει να διαμορφώνεται, μια νέα digital οικονομία
έχει ανατείλει, η οποία έχει πολλές διαφορές από το
χρηματοπιστωτικό σύστημα όπως το έχουμε συνηθίσει εδώ
και αιώνες. Αν και υπάρχει ένας εύλογος ενθουσιασμός, τα
κρυπτονομίσματα έχουν μέσα τους έντονο και το στοιχείο
του τζόγου και η αξία τους σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζει
χαρακτηριστικά… «ασανσέρ». Για παράδειγμα, τη μία
μέρα το Bitcoin μπορεί να τρέχει με ρυθμούς υπερταχείας
και την άλλη ένα απλό Tweet από τον Elon Musk να είναι
αρκετό για να το… γκρεμίσει, χάνοντας ακόμη και το
40% της αξίας του. Δεν μιλάμε λοιπόν για ένα γεγονός
βαρύνουσας σημασίας που επηρεάζει τον κόσμο, αλλά
για ένα… Tweet. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα
κρυπτονομίσματα μπορεί να έχουν το στοιχείο της γοητείας,
παρόλα αυτά δεν παύουν να είναι εξαιρετικά «εύθραυστα»
και «ευμετάβλητα». Οι πιο παλιοί θα μπορούν να θυμηθούν
για την περίφημη φούσκα του ελληνικού χρηματιστηρίου
και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν αρκετές ομοιότητες
αυτού του τύπου. Για αυτό όταν θα χτυπήσει και το δικό
σας τηλέφωνο (όπως το δικό μου χτυπάει αρκετές φορές)
για να «επενδύσετε» στη νέα digital οικονομία θα πρέπει
να είστε έξτρα προσεκτικοί και κυρίως… να είστε καλά
ενημερωμένοι και «διαβασμένοι» (για αυτό και στις σελίδες
του περιοδικού θα βρείτε ένα κατατοπιστικό αφιέρωμα στον
κόσμο των κρυπτονομισμάτων)!
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Η Sonos έχει ήδη δημιουργήσει τη δική της «σχολή» στον τομέα
των audio-based προϊόντων, καθώς η εταιρεία που εδρεύει στη
California έχει καταφέρει να κερδίσει τις καρδιές εκατομμύριων
ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ultra portable BT ηχείο
Sonos Roam ενσωματώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που
έφεραν τη γνωστή εταιρεία στην κορυφή!

Minimal but… Tough!
Είναι κοινό μυστικό πως η Sonos λατρεύει την
μινιμαλιστική αισθητική και σίγουρα το Roam
δεν θα μπορούσε να αποτελεί την εξαίρεση
στο κανόνα. Αρκετά πιο μακρύ και λεπτό σε
σύγκριση με τα speakers που ανήκουν στην
οικογένεια Move, το εν λόγω φορητό ηχείο
δίνει βαρύτητα στην ευελιξία, το φορητό
χαρακτήρα και την ευκολία στη χρήση. Το
μεγάλο σχεδιαστικό ατού άλλωστε έγκειται στο
ότι μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε οριζόντια
(θυμίζοντας ένα γυάλινο μπουκάλι), όσο και σε
κάθετη διάταξη, με τις σχεδιαστές γραμμές
του να «δηλώνουν» ότι πρόκειται για ένα
τολμηρό speaker που κάνει παντού αισθητή
την παρουσία του. Tο Roam είναι εντυπωσιακά
ελαφρύ (δεν ζυγίζει περισσότερο από 0.43
κιλά), για αυτό και σε συνδυασμό με τον ultraportable χαρακτήρα του, μπορείτε να το
μεταφέρετε παντού με χαρακτηριστική ευκολία.
O ειδικός σχεδιασμός του όμως, πέρα από την
όμορφη εξωτερική εμφάνιση, εξυπηρετεί και
έναν άλλο σκοπό, καθώς το Roam πρόκειται για
ένα ανθεκτικό «rugged» portable speaker
που αποστολή του είναι να αντέχει κάτω από
τις πιο αντίξοες συνθήκες, αλλά και στα…
«ατυχήματα» που ενδέχεται να προκληθούν
όταν το χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο, στη
παραλία και σε οποιοδήποτε εξωτερικό χώρο.
Έτοιμο για… κάθε περιπέτεια, η ανθεκτικότητά
του ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την
πιστοποίηση IP67, που σημάνει ότι είναι
προστατευμένο τόσο από το νερό (μπορεί να
μείνει βυθισμένο για 1 μέτρο και για περίπου
30 λεπτά), όσο και από τη σκόνη, ενώ και οι
πτώσεις δεν δείχνουν να το προβληματίζουν.

Loud… louder… loudest!
Τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς
χώρους, το ηχητικό αποτέλεσμα προσεγγίζει την
τελειότητα, φέρνοντας στην επιφάνεια όλους
εκείνους τους λόγους που καθιστούν τη Sonos
ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες στην αγορά
των audio products. Οποιαδήποτε και εάν είναι
η πηγή και η φύση του περιεχομένου που
καλείται να αναπαραγάγει (μουσική, podcasts,
audiobooks, επικοινωνία κ.ά.), το Roam πιάνει
πολύ υψηλά στάνταρ ποιότητας, προσφέροντας

απίστευτο ήχο για το μέγεθός του. Επιπλέον,
με το έξυπνο φορητό ηχείο της Sonos
περισσότεροι από 60.000 ραδιοφωνικοί σταθμοί
από όλο τον κόσμο γίνονται διαθέσιμοι μέσω
του Sonos Radio, με μόνο μερικά swipes στο
smartphone σας. Και οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν
σταματούν όμως εδώ, καθώς υποστηρίζοντας
την τεχνολογία αυτόματου Trueplay, το Roam
ουσιαστικά δύναται να «διαβάσει» τον χώρο στον
οποίο βρίσκεται, προσαρμόζοντας αναλόγως την
ηχητική απόδοση.
Όπως κάθε Sonos που σέβεται την κληρονομιά
του, έτσι και το Roam σας ανοίγει διάπλατα
το δρόμο για να ξεκλειδώσετε μια σειρά από
εξελιγμένες λειτουργίες. Υποστηρίζοντας
Air Play 2 (έκδοση iOS 11.4 και νεότερη), το
portable ηχείο της Sonos μπορεί να συνεργαστεί
άψογα με iPhone, iPad, Mac, με τη Siri να
«υπακούει» στις εντολές σας. Και η Siri δεν είναι
η μόνη βέβαια με την οποία μπορεί να «ανοίξει
κουβέντα» το Roam, καθώς υποστηρίζει και
φωνητικές λειτουργίες με Amazon Alexa και
Google Assistant (μέσω Wi-Fi και στις χώρες
όπου διατίθεται φωνητικός έλεγχος).
Μάλιστα, αποτελώντας τμήμα του
οικοσυστήματος της Sonos, το Roam σας
προσφέρει απεριόριστη ελευθερία, καθώς
μπορείτε είτε να το χρησιμοποιήσετε ως ένα
σημαντικό τμήμα ενός ευρύτερου οικιακού audio
setup ή να το «ενώσετε» με ένα ακόμη Roam
και έτσι να δημιουργήσετε ένα stereo σύστημα.
Εξυπακούεται ότι όπως όλα τα speakers του
δημοφιλούς brand έτσι και αυτό ακολουθεί τη
φιλοσοφία του on-the-fly pairing που σημαίνει
ότι η σύνδεση μεταξύ τους γίνεται εύκολα
και απλά. Ολοκληρώνοντας την εμπειρία μας
με το Sonos Roam, δεν θα μπορούσαμε να
μην σταθούμε και στο νευραλγικό τομέα της
αυτονομίας, καθώς το φορητό ηχείο της Sonos
αντέχει κοντά στις 10 ώρες συνεχούς μουσικής
αναπαραγωγής. Μάλιστα, σε sleep mode (όταν
δηλαδή δεν παίζει audio περιεχόμενο) μπορεί
να κρατήσει ακόμη και για 10 ολόκληρες μέρες.
Αναμφίβολα, με επιδόσεις όπως οι παραπάνω
κατατάσσεται στα portable speakers με τη
μεγαλύτερη αυτονομία.
Χωρίς αμφιβολία, το Roam θα γίνει απλώς…
κομμάτι του εαυτού σας!
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ΤΑ ΑΠΌΛΥΤΑ ALL-AROUND
«ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΊΑ»!
Η Samsung παρουσίασε τα Galaxy Tab S7 FE και Galaxy Tab A7 Lite, τις
τελευταίες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιό της με tablet. Το Galaxy Tab S7 FE
προσφέρει μερικές από τις αγαπημένες λειτουργίες των φίλων του Galaxy
Tab S7, όπως τη μεγάλη οθόνη για ψυχαγωγία, δημιουργική εργασία και
ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών. Για όσους αναζητούν ένα
συμπαγές tablet, για εξυπηρέτηση αναγκών εν κινήσει, το Galaxy Tab A7 Lite
είναι η ιδανική επιλογή.

Samsung Galaxy Tab S7 FE
Το Galaxy Tab S7 FE προσφέρει στους
καταναλωτές τις λειτουργίες που
αγαπούν, σε προσιτή τιμή. Διαθέτει
μια μεγάλη οθόνη 12,4 ιντσών,
ένα χαρακτηριστικό που θέτουν σε
προτεραιότητα οι καταναλωτές, η
οποία προάγει τη ψυχαγωγία, την
παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα
στο επόμενο επίπεδο.
Το Galaxy Tab S7 FE διασφαλίζει
παραγωγικότητα και αποδοτικότητα
στις καθημερινές επαγγελματικές
υποχρεώσεις. Το S Pen, που
συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία,
δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να
αξιοποιήσουν πλήρως τη μεγάλη οθόνη
και να ολοκληρώσουν αποτελεσματικά
τις εργασίες τους. Με τη λειτουργία
Samsung Notes, οι χειρόγραφες
σημειώσεις στην οθόνη μετατρέπονται
εύκολα σε δακτυλογραφημένο

κείμενο. Ακόμα, μπορούν να οργανωθούν
με αυτόματες ετικέτες, ενώ η λειτουργία
Έξυπνης Αναζήτησης βοηθά το χρήστη
να βρει στη στιγμή τη σημείωση που
ψάχνει, ανεξάρτητα από το αν είναι
δακτυλογραφημένη ή χειρόγραφη. Επιπλέον,
το Galaxy Tab S7 FE εξασφαλίζει την
απρόσκοπτη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών,
που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε περίπτωση
που χρειάζεται να ανοίξουν πολλές καρτέλες
ή εφαρμογές ταυτόχρονα για τις ανάγκες μιας
έρευνας ή εργασίας.
Για τους χρήστες που αναζητούν ακόμα
περισσότερους τρόπους για να ενισχύσουν
την παραγωγικότητά τους, το Galaxy Tab
S7 FE είναι η απάντηση. Με το Samsung
DeX και τη θήκη με πληκτρολόγιο, το tablet
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως ακριβώς
ένα laptop, μεταμορφώνοντας το UI για μια
εμπειρία που θυμίζει PC. Επίσης, χάρη στη
λειτουργία δεύτερης οθόνης, το Galaxy Tab
S7 FE μπορεί να μετατραπεί σε μια μεγάλη
οθόνη δίπλα στο PC, για επέκταση προβολής
και ενισχυμένη παραγωγικότητα. Το Galaxy
Tab S7 FE διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία
για την έκφραση της δημιουργικότητας. Οι
λειτουργίες Clip Studio Paint και Canva
είναι συμβατά με το S Pen για ευκρινή
σχεδιασμό. Με δυνατότητα δωρεάν
εξάμηνης δοκιμής για τους νέους χρήστες
του Clip Studio Paint, ο χρήστης μπορεί να
ανακαλύψει νέα ταλέντα και να διερευνήσει
την κλίση του στις ψηφιακές τέχνες. Για όσους
κρατούν συνεχώς σημειώσεις, η λειτουργία
Noteshelf συμπεριλαμβάνεται, επίσης,
δωρεάν, δίνοντας τη δυνατότητα δημιουργίας
λεπτομερών σημειώσεων με το S Pen.
Το Galaxy Tab S7 FE διαθέτει το κομψό και
στιλάτο μεταλλικό φινίρισμα της σειράς Tab
S7 και κυκλοφορεί σε τέσσερεις απίθανες
αποχρώσεις για να ταιριάζει με κάθε στυλ:
σε Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Green
και Mystic Pink. Παρόλο που διαθέτει μεγάλη
οθόνη, το Galaxy Tab S7 FE εξακολουθεί να
έχει λεπτό και ελαφρύ προφίλ, καθώς και
ισχυρή μπαταρία, για απρόσκοπτη εργασία,

ψυχαγωγία και δημιουργία, χωρίς την ανάγκη
πρόσθετης φόρτισης.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite
Το Galaxy Tab A7 Lite είναι ο φορητός
σύντροφος για αναπαραγωγή
περιεχόμενου καθώς και gaming εν κινήσει,
σε προσιτή τιμή. Η οθόνη 8,7 ιντσών και το
κομψό, ανθεκτικό μεταλλικό περίβλημα
καθιστούν το συμπαγές Galaxy Tab A7 Lite
την ιδανική φορητή συσκευή. Τα λεπτά
πλαίσια οθόνης και τα ισχυρά διπλά ηχεία
με Dolby Atmos του Galaxy Tab A7 Lite
προσφέρουν στο χρήση κορυφαία εμπειρία
απόλαυσης περιεχόμενου και gaming.
Με εσωτερικό χώρο αποθήκευσης μέχρι
64GB και δυνατότητα επέκτασης ως 1TB
με κάρτα MicroSD, ο χρήστης έχει αρκετό
χώρο στη διάθεσή του, ενώ ο οκταπύρηνος
επεξεργαστής διασφαλίζει την ομαλή και
άρτια αναπαραγωγή. Με μπαταρία μεγάλης
διάρκειας, δυνατότητα ταχείας φόρτισης
Adaptive 15W και προαιρετική δυνατότητα
LTE, το Galaxy Tab A7 Lite είναι τέλειο για
παρακολούθηση περιεχομένου ή gaming εν
κινήσει. Το Galaxy Tab A7 Lite κυκλοφορεί σε
Γκρι και Ασημί χρώματα και διαθέτει ανθεκτικό
μεταλλικό σώμα και λεπτό πλαίσιο οθόνης.

Διαθεσιμότητα
Τα Galaxy Tab S7 FE αναμένεται να
κυκλοφορήσει σε Ελλάδα και Κύπρο το
τέταρτο τρίμηνο του 2021 ενώ το Galaxy A7
Lite θα είναι διαθέσιμο από τις 18/6/2021
για τους καταναλωτές της ελληνικής και
κυπριακής αγοράς.
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ΈΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ
ΚΟΜΨΟΤΈΧΝΗΜΑ!

Το νέο smartwatch-ναυαρχίδα HUAWEI
WATCH 3 Series επαναπροσδιορίζει τη μόδα
στον καρπό σας. Με καμπύλη οθόνη και
σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι 316L, αυτό το
κομψό ρολόι έχει μια ολοκαίνουργια κορώνα
που ανιχνεύει διαφορετικά επίπεδα πίεσης
και ανταποκρίνεται στο άγγιγμα του χρήστη,
καθιστώντας το ρολόι, πέρα από άνετο, πολύ
εύκολο στη χρήση. Η σειρά HUAWEI WATCH
3 σάς επιτρέπει επίσης να πραγματοποιείτε
και να δέχεστε τηλεφωνικές κλήσεις αλλά και
να ακούτε μουσική, αφού μοιράζεται τον ίδιο
αριθμό τηλεφώνου και το ίδιο πρόγραμμα
συμβολαίου κινητής και δεδομένων με το
smartphone σας.
Ως το πρώτο έξυπνο ρολόι που λειτουργεί
με HarmonyOS, το HUAWEI WATCH
3 Series συνεργάζεται τέλεια με τα
smartphone της Huawei για να λειτουργήσει
ως πολυλειτουργικός βοηθός ταξιδιού.
Η λειτουργικότητα ρέει κατευθείαν από
το smartphone σας στον καρπό σας,
καθιστώντας όλες τις λειτουργίες Flight
Status και Ride-Hailing διαθέσιμες με
μια ματιά. Στη διαδρομή για το σπίτι από το
αεροδρόμιο, εάν χρησιμοποιείτε δημόσιες
συγκοινωνίες, τόσο το ρολόι όσο και το
τηλέφωνό σας θα σας ειδοποιήσουν όταν

πλησιάζετε στον τελικό προορισμό σας. Τέλος
στο άγχος ότι θα χάσετε τη στάση σας!
Η σειρά HUAWEI WATCH 3 είναι ένας
επαγγελματίας σύμβουλος φυσικής
κατάστασης και υγείας που υποστηρίζει έως
και 100 τύπους προπόνησης. Εξοπλισμένο
με έναν νέο αισθητήρα υψηλής ακρίβειας, το
ρολόι ανιχνεύει τη θερμοκρασίας σώματος,
κάτι που γίνεται πρώτη φορά. Ανιχνεύει
επίσης τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, αντιδρά
σε περίπτωση πτώσης ή εκπομπής σήματος
SOS και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για
να παρακολουθείτε και να διαχειρίζεστε
την υγεία σας σε πραγματικό χρόνο.
Μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιείτε για να
υπενθυμίζετε στον εαυτό σας μικροπράγματα
που είναι εύκολο να ξεχαστούν, όπως πότε να
πιείτε νερό ή να πάρετε το φάρμακό σας.
Και τα HUAWEI Watch 3 Series διαθέτουν
διπλή λειτουργία. Σε ultra-long battery life
mode το HUAWEI Watch 3 έχει μπαταρία έως
και 14 ημέρες και σε ultra-long battery life
mode το HUAWEI Watch 3 Pro έχει μπαταρία
έως και 21 ημέρες. Σε λειτουργία Smart, το
HUAWEI Watch 3 έχει μπαταρία έως και 3
ημέρες και το «HUAWEI Watch 3 Pro» έως και
5 ημέρες.
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ΝΈΑ ACER
PREDATOR
HELIOS 500
& CONCEPTD 7
FOR BUSINESS AND PLEASURE!

Στο πλαίσιο της πρόσφατης παγκόσμιας συνέντευξης Τύπου της Acer, η
γνωστή εταιρεία παρουσίασε σχεδόν 20 νέους φορητούς υπολογιστές,
μια εντυπωσιακή σύνθεση με αμέτρητες προτάσεις για τον καθένα.
Μεταξύ αυτών ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα μοντέλα Predator Helios
500 και το ConceptD 7 Ezel, δύο πολύ ισχυροί φορητοί υπολογιστές με
τιμή 2.499$ που απευθύνονται σε ελαφρώς διαφορετικούς χρήστες.

Το Acer Predator Helios 500 είναι ένας
φορητός υπολογιστής καθαρά για χρήση
gaming με πάνελ οθόνη 17,3 ιντσών. Ως
εκ τούτου, έρχεται με μια επιλογή οθόνης
mini-LED 144Hz 4K που έχει ανώτερη
μικρο-ρύθμιση και φωτεινότητα («συγκρίσιμη
με HDR 1000», λέει η Acer). Εάν προτιμάτε
υπερβολικά υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης, η
επιλογή οθόνης των 1080p αγγίζει τα 360Hz
και παρέχει ελάχιστο λανθάνοντα χρόνο
(3ms) και εξαιρετικά ομαλή κίνηση.
Ο συγκεκριμένος φορητός υπολογιστής
διαθέτει 11th Gen Intel Core i9 CPU και
μια NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU ένας
πολύ ισχυρός συνδυασμός για μέγιστη
απόδοση. Δεν έχουμε δει μια επιλογή Core
i7, αλλά αν υπάρχει όταν το σύστημα γίνει
διαθέσιμο (τον Αύγουστο), θα μπορούσατε
να εξοικονομήσετε λίγα χρήματα. Μπορεί
να χωρέσει έως 64GB μνήμη RAM και 2TB
αποθηκευτικό χώρο, οπότε θα μπορούσε
τελικά να χρησιμεύσει ως ένα PC κατάλληλο
και για «βαριές» εργασίες επεξεργασίας
βίντεο.

Από την άλλη υπάρχει και το μοντέλο Acer
ConceptD 7 Ezel των 15,6 ιντσών που
διαθέτει επίσης τον επεξεργαστή γραφικών
NVIDIA GeForce RTX 3080, αλλά έρχεται
από προεπιλογή με έναν επεξεργαστή
Intel Core i7-11800H 11ης γενιάς. Βέβαια
υπάρχει και η παραλλαγή του ConceptD 7
Ezel Pro με CPU Intel Xeon W-11955M και
GPU NVIDIA RTX A5000 / A3000 με όλα
τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης
για διάφορες επαγγελματικές εφαρμογές.
Αυτή η επιλογή καθιστά το ConceptD 7 Ezel
Pro πολύ διαφορετικό από το ένα τυπικό
φορητό PC τύπου gaming. Ο σχεδιασμός
του πλαισίου και η υποστήριξη e-Pen στο
ConceptD 7 Ezel Series είναι επίσης μια
πολύ ξεχωριστή πινελιά και απευθύνεται
σε χρήστες «Creative». Η περιστρεφόμενη
βάση είναι φανταστική για να φτάσετε την
επιφάνεια της οθόνης στην τέλεια γωνία
για προβολή και γραφή. Τέλος, οι επιλογές
εμφάνισης περιλαμβάνουν οθόνη αφής
με πιστοποίηση 4K Pantone με εξαιρετική
ακρίβεια χρώματος.
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Το HUAWEI Band 6 είναι το πρώτο smart band της Huawei με AMOLED
FullView Display 1,47 ιντσών και 64% αναλογία οθόνης/συσκευής (screento-body ratio), επομένως η οθόνη του χωράει περισσότερη πληροφορία
χωρίς όμως να χάνει το στυλ της. Μάλιστα, όπως όλα τα τελευταίας
τεχνολογίας wearables της Huawei, διαθέτει μπαταρία που διαρκεί μέχρι
και δύο εβδομάδες.

Η άνετη εφαρμογή και η ακριβής
παρακολούθηση της υγείας θεωρούνται
προαπαιτούμενα για ένα smart band.
Σε αυτή τη λογική, το HUAWEI Band 6
έχει σχεδιαστεί με εξαιρετικά υψηλές
απαιτήσεις ως προς τον σχεδιασμό, τα
υλικά και τους αισθητήρες του. Ζυγίζει
μόνο 18 γραμμάρια, προσφέροντας μια
πραγματική lightweight εμπειρία, ενώ
παρακολουθεί την φυσική κατάσταση του
χρήστη όλο το 24ωρο. Το HUAWEI Band

6 δεν είναι μόνο το πρώτο smart band της
Huawei που υποστηρίζει All-Day SpO2
(μέτρηση του επιπέδου οξυγόνου στο
αίμα), αλλά διαθέτει επίσης ένα πλήρες
φάσμα λειτουργιών παρακολούθησης της
υγείας, καταγράφοντας τους καρδιακούς
παλμούς, την ποιότητα ύπνου, το επίπεδο
στρες και τον εμμηνορροϊκό κύκλο. Όσο
για την παρακολούθηση της φυσικής
άσκησης, το HUAWEI Band 6 υποστηρίζει
96 προγράμματα επαγγελματικής

προπόνησης και ανάλυση επιστημονικών
δεδομένων, βοηθώντας τους χρήστες να
γυμνάζονται καλύτερα.

Νέος αέρας στα smart bands
Το HUAWEI Band 6 διαθέτει AMOLED
FullView Display 1,47 ιντσών με ανάλυση
194χ368 και 282PPI για ζωντανά χρώματα.
Σε σχέση με τον προκάτοχό του, η οθόνη
είναι 148% μεγαλύτερη και η αναλογία
οθόνης/συσκευής (screen-to-body ratio) είναι
βελτιωμένη κατά 64%. Η έγχρωμη οθόνη
παρέχει στους χρήστες μεγαλύτερη ευκρίνεια
και πιο user-friendly περιβάλλον. Οι χρήστες
μπορούν να κάνουν swipe πάνω, κάτω,
δεξιά ή αριστερά, όπως στην οθόνη ενός
smartphone. To HUAWEI Band 6 διατίθεται
σε τέσσερα χρώματα (Graphite Black, Amber
Sunrise, Sakura Pink και Forest Green) για
να ταιριάζει με όλα. Επίσης, το σώμα του
ρολογιού από πολυμερή και υαλοβάμβακα
έχει μεταλλική υφή, ενώ το λουράκι από
σιλικόνη από είναι μαλακό και δεν ερεθίζει
το δέρμα. Το HUAWEI Band 6 χρησιμοποιεί
τεχνική πολυμερισμού με UV, έχει νεανικό
σχεδιασμό και δημιουργεί νέα τάση στα smart
bands!

Συμπαγής σχεδιασμός και τεράστια
αυτονομία!
H πρόταση της Huawei, διαθέτει ισχυρή
μπαταρία για να μπορεί να διαχειριστεί
τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας,
λόγω μεγαλύτερης οθόνης. Χάρη σε έναν
επεξεργαστή υψηλής αποδοτικότητας και
«έξυπνους» αλγορίθμους εξοικονόμησης
ενέργειας, το HUAWEI Band 6 επιτρέπει
την διαρκή καταγραφή καρδιακών παλμών
και ύπνου, με την μπαταρία να μπορεί να
ανταπεξέλθει σε 14 ημέρες συνεχούς
χρήσης. Επιπλέον, το HUAWEI Band 6
υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση με μαγνητικό

φορτιστή. Μόλις πέντε λεπτά φόρτισης
αρκούν για τυπική χρήση δύο ημερών. Με
βάρος μόλις 18 γρ., το HUAWEI Band 6 είναι
μια εξαιρετική συσκευή που πραγματικά
ξεχωρίζει χάρη στην ευκρινή οθόνη FullView
και την πανίσχυρη μπαταρία του, διάρκειας 2
εβδομάδων.

Η προστασία της υγείας και η
πρόληψη είναι τρόπος ζωής
Οι λειτουργίες παρακολούθησης υγείας
είναι αυτό που αναζητούν περισσότερο
οι χρήστες σε ένα smart band. Χάρη σε
ειδικές ρυθμίσεις στο hardware, καθώς και
στον αλγόριθμο Huawei TruSeenTM 4.0
και κάποιους «έξυπνους» αλγορίθμους
εξοικονόμησης ενέργειας, το HUAWEI
Band 6 πλέον υποστηρίζει All Day SpO2.
Παρακολουθεί δηλαδή την υγεία του χρήστη
και παράγει ειδοποιήσεις όταν το επίπεδο
οξυγόνου στο αίμα είναι χαμηλό, βοηθώντας
στην πρόληψη και αντιμετώπιση. Το HUAWEI
Band 6 καταγράφει επίσης αδιαλείπτως και σε
πραγματικό χρόνο τους καρδιακούς παλμούς,
τον ύπνο, το στρες, και τον εμμηνορροϊκό
κύκλο. Παράλληλα, οι λειτουργίες
καταγραφής φυσικής άσκησης του HUAWEI
Band 6 προσφέρουν επίσης ένα νέο πακέτο
εμπειριών στον χρήστη. Τα 11 προγράμματα
επαγγελματικής προπόνησης, όπως
τρέξιμο, ποδηλασία, αναρρίχηση και οι 85
διαφορετικές λειτουργίες, όπως γυμναστική,
αθλήματα με μπάλα και χορό, καλύπτουν ένα
ευρύ φάσμα φυσικής άσκησης.

Ένα έξυπνο αξεσουάρ στον καρπό
σου
Το HUAWEI Band 6 όχι μόνο καταργεί τη
συμβατική μορφή ενός fitness tracker, αλλά
είναι και το πιο ευέλικτο entry-level wearable
της αγοράς. Έχοντας ως μότο του τη φράση
“Go Bigger for Better”, το HUAWEI Band 6
έχει σχεδιαστεί για να βοηθά 24 ώρες το
24ωρο στην προστασία του οργανισμού και
να προσφέρει έξυπνες εμπειρίες άθλησης, με
σκοπό να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να
διάγουν πιο υγιή και πιο δραστήρια ζωή.
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ΠΑΝΊΣΧΥΡΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΚΑΙ ΧΩΡΊΣ ΚΑΜΊΑ
ΈΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ!
Ο κόσμος συνεχίζει να αλλάζει με μεγάλες ταχύτητες και η τεχνολογία
ανοίγει το παράθυρο στη νέα εποχή με τις τεράστιες δυνατότητες, που φέρνει
η χρήση των δικτύων 5G. H Xiaomi καινοτομεί και πάλι με μια νέα συσκευή
στη σειρά Redmi που, χωρίς να κάνει καμία “έκπτωση” στην ποιότητα και τις
επιδόσεις της, διατίθεται σε μια τιμή-πειρασμό για να μπορούν όσοι θέλουν
να βιώσουν νέες, μαγικές τεχνολογικές εμπειρίες.

κορυφαία επάρκεια ισχύος.
• Χάρη στη συναρπαστική οθόνη 90Hz
AdaptiveSync DotDisplay για ομαλή
πλοήγηση και ξεκούραστη θέαση, το Redmi
Note 10 5G έχει τη μοναδική δυνατότητα να
προσαρμόζεται αυτόματα στο περιεχόμενο
που επιλέγουν οι χρήστες - από streaming
στα 30Hz ή 60Hz, στην παρακολούθηση
ενημερώσεων των social media ή στο
gaming στα 90Hz. Οι εμπειρίες αυτές
βελτιστοποιούνται με τη βοήθεια της
5,000 mAh (typ) μπαταρίας με την ταχεία
φόρτιση στα 18W που το καθιστούν ιδανικό
σύντροφο για καθημερινή, απαιτητική
χρήση.
• Επιπλέον, η νέα συσκευή υποστηρίζει
ένα τριπλό σύστημα από κάμερες με την
48MP κύρια κάμερα, τη 2MP macro κάμερα
και τον αισθητήρα βάθους πεδίου 2MP, που
επιτρέπει την εύκολη λήψη εξαιρετικών
φωτογραφιών και βίντεο.
• Τέλος, ως smartphones επίσημα
συνεργαζόμενα με το PUBG Mobile Esports
2021, η σειρά Redmi Note 10 δίνει σε όλους
τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα όρια
της εμπειρίας gaming στη mid-range
κατηγορία συσκευών.

Πρόκειται για το Redmi Note 10 5G της
σειράς Redmi, που συνδυάζει εντυπωσιακά
τεχνικά χαρακτηριστικά και ταχύτητες 5G
σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή, εκφράζοντας έτσι
και τη δέσμευση της μάρκας για τεχνολογίες
αιχμής που να απευθύνονται σε όλους. Το
νέο έξυπνο κινητό της Xiaomi έρχεται με
εντυπωσιακά χαρακτηριστικά.
• Το σύστημα MediaTek Dimensity
700 με αρχιτεκτονική σχεδίαση των
7nm, υποστήριξη Dual 5G SIM και
ενσωματωμένο modem, εξασφαλίζει

Με λίγα λόγια, το πρωτοποριακό Redmi
Note 10 5G της σειράς Redmi της Xiaomi,
είναι ένα smartphone υψηλής απόδοσης για
απαιτητικούς καταναλωτές, που προσφέρεται
σε ιδιαίτερα οικονομική τιμή για να εισάγει
τους χρήστες στη νέα εποχή 5G και των
τεράστιων ταχυτήτων και ασύλληπτων
επιδόσεων. Το κινητό κυκλοφορεί σε έκδοση
4GB RAM & 64GB ROM σε χρώμα Nighttime
Blue και Graphite Gray, ενώ η προτεινόμενη
τιμή λιανικής πώλησης ανέρχεται στα 229.90
ευρώ.

Η διάθεση των προϊόντων πραγματοποιείται
μέσω της Info Quest Technologies, επίσημος
διανομέας της Xiaomi στην Ελλάδα και Κύπρο.
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WF-1000XM4

Η Sony ανακοίνωσε τα WF-1000XM4 - το πιο πρόσφατο ασύρματο
μοντέλο της σειράς 1000X. Τα ακουστικά WF-1000XM4 ανεβάζουν στο
επόμενο επίπεδο την κορυφαία ακύρωση θορύβου στην κατηγορία, και την
ποιότητα ήχου. Φτιαγμένα για να ταιριάζουν σε κάθε αυτί, προσφέρουν μια
εξατομικευμένη εμπειρία που προσαρμόζεται σε κάθε κατάσταση!
Ακόμη πιο καθαρός ήχος, ακόμη
λιγότερος θόρυβος
Τα WF-1000XM4 παρέχουν την κορυφαία
λειτουργία ακύρωσης θορύβου στην
κατηγορία, η οποία τώρα γίνεται ακόμη
καλύτερη. Ο πρόσφατα σχεδιασμένος
επεξεργαστής V1 που ενσωματώνουν
προσφέρει ακόμη καλύτερη ακύρωση
θορύβου. Ειδικά σχεδιασμένος από τη
Sony, ο ενσωματωμένος επεξεργαστής
V1 βελτιώνει ακόμα περισσότερο την
ποιότητα της ακύρωσης θορύβου
του ήδη αναγνωρισμένου τσιπ QN1e
της Sony. Η βελτιωμένη απόδοση
ακύρωσης θορύβου και η τεχνολογία

Bluetooth® ‘System on Chip’ παρέχουν
την υψηλότερου επιπέδου ακύρωση
θορύβου της βιομηχανίας, αλλά και
χρησιμοποιώντας λιγότερη ισχύ από
τον προκάτοχό τους. Τα WF-1000XM4
διαθέτουν υψηλής απόδοσης διπλά
μικρόφωνα με αισθητήρα θορύβου για
εξαιρετική ακύρωση θορύβου. Έχοντας
δύο μικρόφωνα ανίχνευσης θορύβου
ανά αυτί -ένα feed-forward και ένα feedback- ο περιβαλλοντικός θόρυβος γίνεται
αντιληπτός και αναλύεται, με αποτέλεσμα
την ακύρωση θορύβου υψηλής
ακρίβειας. Ένας πρόσφατα σχεδιασμένος
οδηγός 6 mm με αύξηση 20% στην

ένταση του μαγνήτη βελτιώνει επίσης τις
δυνατότητες ακύρωσης θορύβου των WF1000XM4. Η αύξηση του όγκου του μαγνήτη
και το διάφραγμα υψηλής συμμόρφωσης
δίνουν βελτιωμένη απόδοση σε χαμηλές
συχνότητες και ενισχύουν την ακύρωση
θορύβου δημιουργώντας ένα σήμα ακύρωσης
υψηλής ακρίβειας στο εύρος χαμηλών
συχνοτήτων. Τα πρόσφατα ανεπτυγμένα
Earbud Tip για απομόνωση θορύβου
προσφέρουν μία βελτιωμένη εφαρμογή στα
WF-1000XM4. Τα νέα άκρα του ακουστικού
φτιάχνονται από ένα μοναδικό αφρώδες
υλικό πολυουρεθάνης που είναι μαλακό και
ελαστικό, το οποίο μεγιστοποιεί την επιφάνεια
επαφής μεταξύ του άκρου του ακουστικού
και του αυτιού. Αυτό εξαλείφει τα κενά για τη
μόνωση του ήχου και τη μείωση του θορύβου,
καθώς και τη βελτίωση της πρόσφυσης στο
κανάλι του αυτιού για πιο σταθερή εφαρμογή.
Ακόμη και μέρες με θυελλώδεις ανέμους θα
μείνετε εντελώς βυθισμένοι στην εμπειρία.
Η λειτουργία αυτόματης μείωσης θορύβου
ανέμου ανιχνεύει πότε υπάρχει άνεμος και
καταστέλλει τον θόρυβό του, αυτόματα.

Εντυπωσιακή αυτονομία και ασύρματη
φόρτιση
Μπορείτε να ακούτε όλη την ημέρα με τα
WF-1000XM4. Μπορείτε να απολαύσετε
πλήρη χρήση 8 ωρών από τα ακουστικά

σας και άλλες 16 ώρες από τη θήκη τους.
Αυτό σημαίνει 24ωρη διάρκεια μπαταρίας
κάθε φορά που φεύγετε από το σπίτι σας.
Φύγατε βιαστικά; Η γρήγορη φόρτιση 5
λεπτών σάς προσφέρει έως και 60 λεπτά
χρόνου ακρόασης και η εφαρμογή Sony
Headphone Connect θα σας ειδοποιήσει
όταν η μπαταρία της θήκης φόρτισης πέσει
κάτω από το 30%. Με τα WF-1000XM4 δεν
απαιτούνται καλώδια χάρη στην εύκολη
ασύρματη φόρτιση μέσω της τεχνολογίας Qi
Μπορείτε ακόμη και να χρησιμοποιήσετε ένα
smartphone με τεχνολογία Qi, όπως το πιο
πρόσφατο μοντέλο Xperia με τη λειτουργία
κοινής χρήσης μπαταρίας, για να φορτίσετε τα
ακουστικά και τη θήκη φόρτισης.

Ανθεκτικότητα στο νερό
Με πιστοποίηση IPX4 για αντοχή στο νερό, οι
πιτσιλιές και ο ιδρώτας δεν θα σταματήσουν
τα WF-1000XM4 - έτσι μπορείτε να
συνεχίσετε να προχωράτε με μουσική. Είτε
τρέχετε για να προλάβετε το λεωφορείο στη
βροχή, είτε βρίσκεστε σε ένα άνετο γραφείο,
αυτά τα ακουστικά θα σας καλύψουν.

Διαθεσιμότητα
Τα WF-1000XM4 διατίθενται σε Μαύρο και
Ασημί χρώμα από τον Ιούνιο του 2021.
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ΠΙΟ ΚΟΜΨΌ ΚΑΙ ΠΙΟ “SMART”
ΑΠΌ ΠΟΤΈ!
Με βελτιωμένες λειτουργίες παρακολούθησης υγείας,
το νέο HUAWEI WATCH FIT προσφέρει all-day SpO2,
καταγράφει δηλαδή διαρκώς το επίπεδο οξυγόνου
στο αίμα. Μάλιστα, οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν
την πρόσοψη του smartwatch τους με ένα απλό tap,
προκειμένου να ελέγξουν τον καιρό ή τις φάσεις της
σελήνης, αλλά και να ακολουθήσουν ένα από τα
δεκάδες διαφορετικά προγράμματα εκγύμνασης!

Βρες το στυλ σου!
Η Active Edition του HUAWEI WATCH
FIT διατίθεται σε τέσσερα χρώματα:
Mint Green, Sakura Pink, Cantaloupe
Orange και Graphite Black, προσφέροντας
στους χρήστες ποικιλία χρωμάτων για
mix & match συνδυασμούς. Το νέο
HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition
εγκαινιάζει άλλα δύο χρώματα: Frosty
White και Midnight Black, για πιο μίνιμαλ
εμφανίσεις. Τα διαχρονικά αυτά χρώματα
δημιουργούν ένα απλό αλλά premium
look and feel, αναδεικνύοντας το
προσωπικό στυλ του χρήστη. Όσον αφορά
τα υλικά, το HUAWEI WATCH FIT Elegant
Edition συνδυάζει σώμα από ανοξείδωτο
ατσάλι με γυάλινη επιφάνεια. Το μαλακό
λουράκι του από φθορο-ελαστομερές
έχει εργονομικό σχεδιασμό για να έχει
άνετη εφαρμογή όλη μέρα και να είναι πιο
ανθεκτικό. Χάρη στην κατασκευή του, το
HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition είναι

ελαφρύ και άνετο για να μπορεί κανείς να
το φορά όλη την ημέρα.

Καταγραφή SpO2 για προληπτική
προστασία του οργανισμού
Ο κορεσμός του οξυγόνου στο αίμα είναι
ένας σημαντικός δείκτης της συνολικής
υγείας ενός ατόμου. Η σειρά HUAWEI
WATCH FIT (Active Edition και Elegant
Edition) προσφέρει τώρα συνεχή
παρακολούθηση SpO2 όλη την ημέρα,
διατηρώντας τους χρήστες ενήμερους
για την υγεία τους και ειδοποιώντας τους
όταν το επίπεδο SpO2 τους είναι πολύ
χαμηλό. Οι χρήστες μπορούν επίσης να
ελέγξουν τις αλλαγές στα επίπεδα SpO2
καθ ‘όλη τη διάρκεια της ημέρας με την
εφαρμογή HUAWEI Health. Πρόκειται για
μια εξαιρετική λειτουργία που μπορεί να
βοηθήσει σημαντικά όσους θέλουν να
παρακολουθούν πιο στενά την υγεία
τους και τη φυσική τους κατάσταση.

Για να είστε FIT… 24/7!
Τα διαδραστικά προγράμματα γυμναστικής
ήταν πάντα το μεγάλο ατού της σειράς
HUAWEI WATCH FIT. Εκτός από τους 96
τύπους προπόνησης, έχουν αναπτυχθεί
12 προγράμματα γυμναστικής για όλες τις
τυπικές ανάγκες του χρήστη, όπως η καύση
λίπους, η γράμμωση και η ανακούφιση από
την ένταση στους ώμους και το λαιμό. Αυτά
τα προγράμματα δεν έχουν χρονικούς ή
τοπικούς περιορισμούς. Οι χρήστες μπορούν
απλώς να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα στο
σπίτι ή στο γραφείο, στη φιλοσοφία ότι το να
κάνει κανείς γυμναστική είναι όσο γρήγορο
και απλό όσο το να βάλει να πιει ένα φλιτζάνι
καφέ.
Πέραν των 12 προγραμμάτων φυσικής
άσκησης σε εσωτερικό χώρο, το
HUAWEI WATCH FIT διαθέτει επίσης
13 ενσωματωμένα προγράμματα για
τρέξιμο για όλα τα επίπεδα. Ενώ τρέχετε, το
smartwatch δίνει οδηγίες και αναλύει τον
αριθμό βημάτων του χρήστη με τη βοήθεια
ενσωματωμένου GPS και πολλαπλών
αισθητήρων. Η έξυπνη τεχνολογία της
Huawei παρέχει στους χρήστες καθοδήγηση
και συμβουλές σε πραγματικό χρόνο για να
αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και
να αποφύγουν την πιθανότητα τραυματισμού.

Ακόμα πιο smart εμπειρία!
Το νέο HUAWEI WATCH FIT Elegant Edition
επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν
την πρόσοψη του ρολογιού τους με ένα
πάτημα. Με ένα απλό tap, οι χρήστες
μπορούν να αλλάξουν το background
επιλέγοντας μια από τις φωτογραφίες που

έχουν αποθηκευμένες στο smartphone
τους. Έτσι και το HUAWEI WATCH FIT Elegant
Edition μπορεί να σας θυμίζει τις αγαπημένες
σας στιγμές, προβάλλοντας μια εικόνα
του κατοικίδιου σας, των φίλων σας ή μιας
αγαπημένης selfie!
Πάνω από όλα τα νέα και έξυπνα
χαρακτηριστικά, το HUAWEI WATCH FIT
Elegant Edition συνεχίζει να προσφέρει
διάρκεια ζωής μπαταρίας 10 ημερών
ακόμη και με ενεργοποιημένη την καταγραφή
των καρδιακών παλμών και του ύπνου.
Εκτός από όλα αυτά, υποστηρίζει επίσης
την τεχνολογία γρήγορης φόρτισης της
Huawei. Μια φόρτιση πέντε λεπτών μπορεί
να διατηρήσει το smartwatch ενεργό για μια
ολόκληρη ημέρα τυπικής χρήσης.
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CAT S42H+
& CAT B40
AΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΤΟ MAXIMUM!

Για πάνω από μία δεκαετία, τα
τηλέφωνα Cat έχουν χαράξει τη
δική τους πορεία δημιουργώντας
κινητά τηλέφωνα πιο ανθεκτικά
στις ανάγκες της σκληρής εργασίας
και των σκληρών συνθηκών της
καθημερινής ζωής. Πηγαίνοντας
ένα βήμα παραπέρα αυτή την
ανθεκτικότητα, και λαμβάνοντας
υπόψιν τη νέα πραγματικότητα
ζωής, τα τηλέφωνα Cat θέτουν
επίσης ένα νέο πρότυπο υγιεινής
για τις συσκευές με τα Cat
S42H+ και Cat B40, τα οποία δεν
καταλαβαίνουν από… μικρόβια!

Το Cat S42 H+ (Καινοτομία Hygiene Plus)
διαθέτει προηγμένη αντιμικροβιακή
προστασία προϊόντος σε κάθε επιφάνεια
του, γεγονός που το καθιστά το πρώτο
πλήρως, μόνιμα «αντιβακτηριακό»
τηλέφωνο. Κάθε εξωτερικό εξάρτημα του
προϊόντος έχει λάβει την επεξεργασία με
την αντιμικροβιακή τεχνολογία ιόντων
αργύρου Biomaster κατά την παραγωγή, που
βοηθά στην καταπολέμηση των βκτηρίων.
Κατά το πρότυπο ISO 22196, το ενεργό
αντιμικροβιακό συστατικό Biomaster έχει
αποδειχθεί ότι εμποδίζει την αναπαραγωγή
των κυττάρων των βακτηρίων, αφού στις
δοκιμές αποδείχθηκε μείωση πάνω από 80%
μέσα σε 15 λεπτά και 99,9% μέσα σε 24
ώρες.
Όπως όλα τα τηλέφωνα Cat, το Cat S42 H+
είναι αδιάβροχο με πιστοποίηση IP68 και
IP69. Αυτό σημαίνει πως, ως αδιάβροχο
τηλέφωνο, όχι μόνο μπορείτε να το βυθίσετε
πλήρως σε ζεστό νερό με σαπούνι και
να το πλύνετε επανειλημμένα, αλλά έχει
υποβληθεί σε δοκιμές ακραίου καθαρισμού.
Μεταξύ άλλων, έχει περάσει από δοκιμή

καθαρισμού με χλωρίνη 3.000 φορές, δοκιμή
συμπιεσμένου οινοπνεύματος και δοκιμή με
χημικά μείγματα που χρησιμοποιούμε στην
καθημερινή μας ζωή, όπως απολυμαντικό
χεριών. Μαζί, αυτός ο συνδυασμός
καινοτομιών θέτει ένα νέο πρότυπο για τον
υγειονομικό σχεδιασμό των τηλεφώνων.
Το νέο Cat B40 είναι ένα επαγγελματικού
επιπέδου 4G feature phone, προσφέροντας
ασφαλή σύνδεση για κλήσεις και μηνύματα
ακόμη και στα πιο σκληρά περιβάλλοντα.
Διαθέτοντας IP68 & IP69 Προστασία
από είσοδο ξένων υλικών και Καινοτομία
Hygiene Plus, όλα τα εξωτερικά μέρη
αυτού του προϊόντος έχουν συνδυαστεί
με αντιμικροβιακά πρόσθετα ιόντων
αργύρου για εξαιρετική άμυνα κατά των
μικροβίων (ISO22196) κρατώντας εσάς,
τους συναδέλφους και την οικογένειά σας
ασφαλείς.
Η υγιεινή, σε οποιαδήποτε μορφή της,
ποτέ δεν ήταν πιο σημαντική και τα κινητά
τηλέφωνα θεωρούνται από τον ΠΟΥ ως
πιθανός φορέας βακτηρίων και ιών, ενώ
οποιαδήποτε αλληλεπίδραση θα μπορούσε
να τα μεταφέρει στο πρόσωπο ή το δέρμα
σας. Πάνω από 17.000 βακτήρια βρέθηκαν
πάνω σε συσκευές τηλεφώνων, σύμφωνα με
έρευνα που δημοσιεύθηκε στην ακαδημαική
ιατρική εφημερίδα, Germs το 2017. Έρευνες
επίσης έχουν δείξει πως το τηλέφωνο στην
τσέπη σας είναι 10 φορές πιο βρώμικο από
τη λεκάνη της τουαλέτας.
Από νοσοκόμες έως αχθοφόρους, οδηγούς
delivery έως προσωπικό, για όσους εκτίθενται
συνεχώς σε άλλους ανθρώπους, αυτός
ο συνδυασμός easy clean τηλεφώνου με
αντιμικροβιακή δράση μπορεί να κάνει τη
διαφορά. Το Cat S42 H+ κυκλοφορει με
προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης στα
€299 από τις 10 Ιουνίου, ενώ το Cat B40
θα είναι διαθέσιμο μετά τα μέσα Ιουνίου,
στα €89 σε όλες τις συνεργαζόμες αλυσίδες
τεχνολογίες.
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ΤΟ ΜΕΓΆΛΟ EVENT ΤΗΣ GOOGLE ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΌΠΙΟ!
Μπορεί λόγω της πανδημίας το φετινό Google I/O να μην είχε τον πανηγυρικό
χαρακτήρα των προηγούμενων ετών, ωστόσο για μια ακόμη χρόνια είχαμε
την ευκαιρία να ρίξουμε κλεφτές ματιές στο μέλλον που μας υπόσχεται ο
κολοσσός της τεχνολογίας. Άλλωστε, ο CEO της Google, Sundar Pichai μας
είχε υποσχεθεί ότι το φετινό event της θα τηρούσε την «παράδοση» και θα ήταν
και αυτό γεμάτο με δυνατές ανακοινώσεις και καινοτόμα projects. Στο δίωρο
περίπου που διήρκησε το I/O 2021, η Google εστίασε τόσο στα consumerbased προϊόντα της (όπως είναι τα Photos, Maps και Search), ενώ παράλληλα
είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια καλύτερη γεύση από τη σχέση της Google
με την AI, αλλά και το αναβαθμισμένο Wear OS, όπως επίσης και το “next big
thing” της που δεν είναι άλλο από το Android 12.

Ξεκινώντας το event, η Google αναφέρθηκε
στις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της
τεχνητής νοημοσύνης. Για αυτό και στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε το
LaMDA, ένα μοντέλο A.I. που σύμφωνα με
τον κολοσσό της τεχνολογίας αναμένεται
να αλλάξει πλήρως την εικόνα της τεχνητής
νοημοσύνης στο κοντινό μέλλον και κυρίως
τον τομέα της κατανόησης της φυσικής
γλώσσας. Συγκεκριμένα, σε ένα από τα
ομολογουμένως πιο ιδιαίτερα videos του
Google I/O παρουσιάστηκε η δυνατότητα
της A.I. να αντιλαμβάνεται τις συζητήσεις
που γίνονται με έναν άνθρωπο. Η A.I.
LaMDA δύνανται να συνεχίζει μια κουβέντα
ανεξαρτήτως του θέματος που αποτελεί
το αντικείμενο συζήτησης, εμφανίζοντας
ουσιαστικά human-like χαρακτηριστικά. Η
A.I. που αναπτύσσει η Google πλέον έχει τη
δυνατότητα να απαντάει σε πιο πολύπλοκες
ερωτήσεις. Όμως σύμφωνα με τον Sindar
Pichai αυτή είναι μόνη η αρχή, καθώς στόχος
της Google είναι να προχωρήσει απλώς από
το κείμενο και να «μάθει» την Α.Ι. έτσι ώστε
να συνδυάζει εκτός από text, τόσο εικόνες
όσο και ήχους, δημιουργώντας ένα πλήρως
διαδραστικό περιβάλλον για τον χρήστη.

Καλύτερη ασφάλεια και περισσότερο
privacy!
Προχωρώντας σε πιο… καθημερινά features,
η Google στο πλαίσιο του φετινού Ι/Ο
αναφέρθηκε στις νέες privacy λειτουργίες,
οι οποίες αναμένονται σε διάφορα προϊόντα.
Για παράδειγμα στο Photos, προστίθεται
ένας dedicated folder για εικόνες και video,
έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερος και
καλύτερος έλεγχος της ιδιωτικότητας του
χρήστη. Στον εν λόγω «κλειδωμένο» folder,
το περιεχόμενο δεν θα εμφανίζεται όταν
ο users κάνει scroll στις φωτογραφίες του
στο Timeline του και για να ξεκλειδωθεί
θα απαιτείται ένα ειδικό passcode.

Παράλληλα, στο account του χρήστη θα
υπάρχει η δυνατότητα για delete του search
history των τελευταίων 15 λεπτών. Επιπλέον,
η Google ανακοίνωσε και updates στον τρόπο
λειτουργίας ορισμένων εκ των πιο γνωστών
apps, όπως είναι για παράδειγμα το νέο
Password manager tool στον Chrome, το
οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες
να αλλάζουν τους με πιο άμεσο και ασφαλές
τρόπο τους κωδικούς που έχουν εκτεθεί σε
hackers. Παράλληλα, η Google πρόκειται
να δώσει μεγάλη βαρύτητα και στα Google
Maps, βελτιώνοντας σημαντικά το Live
View, την πλοήγηση και δίνοντας ακόμη
μεγαλύτερη έμφαση στη λεπτομέρεια.

Android 12: εσύ σουπερστάρ
(κι όχι μόνο)!
Ως είθισται βέβαια, οτιδήποτε αφορά το
λειτουργικό Android βρίσκεται στα άμεσα
ενδιαφέροντα των χρηστών και στο I/O
2021, η Google δεν θα μπορούσε παρά να
εστιάσει στο πολυαναμενόμενο Android
12. Η φιλοσοφία του Material You design
είναι αυτή που κυριαρχεί και αποτελεί το
σήμα κατατεθέν του νέου OS. Ουσιαστικά
το κεντρικό concept που βρίσκεται πίσω από
αυτό είναι ότι το OS θα προσαρμόζει κάθε
στοιχείο του interface, περιλαμβάνοντας
το notifications shade και το Quick Settings
menu στα χρώματα του wallpaper και των
χρωμάτων που έχει επιλέξει ο χρήστης,
χαρίζοντας έτσι έναν πιο «personalized»
τόνο στη συσκευή του. Επιπλέον, θα
υπάρχουν νέα privacy-based settings,
άμεση διασύνδεση με το Android TV OS,
λειτουργία digital car key, όπως επίσης και
αναβαθμισμένες δυνατότητες μέσω του
camera app. Μάλιστα, αυτό που τονίστηκε
στο πλαίσιο του Google I/O είναι ότι η Google
πρόκειται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση
στα Android Auto apps και σε εφαρμογές
που ασχολούνται με την αυτόνομη κίνηση.
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Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Public beta
του Android 12 είναι ήδη διαθέσιμη σε
μια σειρά από κατασκευαστές (η λίστα
περιλαμβάνει την Google, την OnePlus και
την ASUS).
Πέραν του Android 12 όμως, η Google
στο Google I/O 2021 δεν παρέλειψε να
αναφερθεί και στις αναβαθμίσεις που
έρχονται στο Wear OS. Αυτό φυσικά
δεν έγινε τυχαία, καθώς πλέον όπως
όλα δείχνουν η Samsung (που όλοι
γνωρίζουμε το πόσο ισχυρή είναι στην
αγορά των wearables), αποφάσισε να
αφήσει το Tizen OS και να συνεργαστεί
με την Google, χρησιμοποιώντας στα
μελλοντικά της wearables (οι φήμες
αναφέρουν ότι έχει 3 συσκευές στα
σκαριά) την πρόταση της Google. Ο
τεχνολογικός κολοσσός «υπόσχεται»
ένα πλήρως επανασχεδιασμένο και
αναβαθμισμένο Wear OS, το οποίο θα
προσφέρει μεγαλύτερο ελευθερία στον
τομέα του customization. Μάλιστα,
όπως τόνισαν οι υπεύθυνοι της Google,
στο updated Wear OS θα πρέπει να
περιμένουμε βελτιωμένο health και
fitness tracking, αλλά και καλύτερη
ενεργειακή διαχείριση.

Φυσικά, ένα ακόμη Google I/O δεν θα
μπορούσε παρά να ολοκληρωθεί με μία
ακόμη πρωτοποριακή τεχνολογία. Στο
πλαίσιο του event της λοιπόν, η Google
παρουσίασε το Project Starline, το
οποίο μπορείτε να το φανταστείτε ως
έναν καθρέπτη (ειδική οθόνη), η οποία
απεικονίζει την 3D εικόνα ενός ατόμου
(χωρίς βέβαια το άτομο που απεικονίζεται
να βρίσκεται στον ίδιο χώρο),
δημιουργώντας έτσι μια πιο διαδραστική
και immersive εμπειρία επικοινωνίας σε
όποιον τον κοιτάζει. Αυτή η τεχνολογία
φυσικά βρίσκεται στο πειραματικό στάδιο
των δοκιμών (και είναι άγνωστο εάν ποτέ
θα προχωρήσει σε μαζική κυκλοφορία),
όμως αν μη τι άλλο μοιάζει σα να έχει
ξεπηδήσει από ταινία επιστημονικής
φαντασίας.

Welcome to the future!
Κρίνοντας με βάση τα παραπάνω, είναι
εμφανές ότι η Google σε ένα ακόμη I/O
κατάφερε να μας δώσει μια σαφή εικόνα
για το όραμα της και δεν σας κρύβουμε ότι
μας άνοιξε την όρεξη ακόμη περισσότερο
για αυτά που έρχονται. Το μέλλον για μια
ακόμη φορά ανήκει στην Google!

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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Η τραγουδίστρια, συνθέτης, μουσική παραγωγός (και όχι μόνο) από την Ισλανδία
Bjürk άνοιξε τα αρχεία της, ώστε να ξαναδουλέψει διάφορες συνθέσεις χορωδίας
τις οποίες δημιούργησε κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Ο στόχος; Να τις
ενσωματώσει σε ένα έργο σύγχρονης τέχνης, με τη δύναμη της Τεχνητής
Νοημοσύνης. Σε συνεργασία με το design ξενοδοχείο Sister City στη Νέα Υόρκη
και τη Microsoft λοιπόν, δημιουργήθηκε το Kürsafn (στα Ισλανδικά “kür” σημαίνει
“χορικά” και “safn” “αρχεία”) - μια μουσική σύνθεση με κινητήρια δύναμη την
Τεχνητή νοημοσύνη (A.I.).

μοναδική μουσική εμπειρία: κομμάτια από
ανασυνδυασμένες συνθέσεις της Bjürk, τα
οποία αναδιοργανώνονται καθημερινά για
να δημιουργήσουν ένα εντελώς καινούριο
μουσικό “τοπίο”. Αυτό το ιδιαίτερο πείραμα
τέχνης όμως δεν είναι στατικό, καθώς χάρη
στην Τεχνητή Νοημοσύνη, πέρα από τους
συνδυασμούς χορικής μουσικής στο lobby
του ξενοδοχείου προβάλλονται και εικόνες
που προέρχονται in real time από μια κάμερα
που βρίσκεται τοποθετημένη στην ταράτσα
του κτιρίου.

Η Bjürk δήλωσε σχετικά: “ Ένα κτίριο στο
κέντρο του Μανχάταν μου πρότεινε το χέρι
του για να χορέψουμε ένα τανγκό Τεχνητής
νοημοσύνης και ανυπομονώ με περιέργεια
να δω τα αποτελέσματα. Τους πρόσφερα τα
χορικά αρχεία μου, που τα συνέθεσα κατα την
διάρκεια 17 ετών και τα οποία θα επιπλεύσουν
μέσα από το φλιπεράκι της τεχνητής
νοημοσύνης και το πλέγμα (που δημιουργείται
από τις κινήσεις) των μεταναστευτικών
πτηνών, των σύννεφων, αεροπλάνων και
αυτού του πληθωρικού πράγματος που
λέγεται βαρόμετρο! Η κοιλάδα του ποταμού
Hudson είναι ένα από τα δέλτα με την
μεγαλύτερη κίνηση πτηνών στον πλανήτη,
όπως γνωρίζω από προσωπική μου εμπειρία.
Ελπίζω να το απολαύσετε! Με θερμούς
χαιρετισμους, bjürk.”
Μπαίνοντας στο Sister City στη Νέα Υόρκη
ο πελάτης του ξενοδοχείου βίωνε μια

Οι σχεδιαστές της εφαρμογής
εκμεταλλεύτηκαν ακόμα περισσότερο τη
δυνατότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης να
αναγνωρίζει αντικείμενα και να εντοπίζει
κινήσεις, ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτά
τα στοιχεία της φύσης από την περιοχή γύρω
από το ξενοδοχεία, ως “οδηγούς” για την
ανασύνθεση των μουσικών δημιουργιών
της Ισλανδής τραγουδίστριας. Έτσι, επί της
ουσίας, ένας επισκέπτης του Sister City,
μπορεί να μην ακούσει ποτέ την ίδια
μουσική 2 ημέρες συνεχόμενες, καθώς
τα στοιχεία που κάνουν prompt την ΑΙ να
συνθέσει ένα νέο κομμάτι (οι κινήσεις των
μεταναστευτικών πτηνών που συχνάζουν
στην περιοχή του ποταμού Hudson, η
κίνηση των νεφών στην περιοχή, το είδος/
η πυκνότητα και τυπολογία τους) δεν είναι
ποτέ ίδια! Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη
της εφαρμογής μαθαίνει να αναγνωρίζει
καινούρια αντικείμενα και μοτίβα/ κινήσεις,
οι συνθέσεις που παράγει εξελίσσονται
παράλληλα, αποκτώντας αυξημένη
περιπλοκότητα και βάθος.
Προ πανδημίας μπαίνοντας στο site του
ξενοδοχείου μπορούσε ο επισκέπτης να
ακούσει live τη “σύνθεση της ημέρας”.
Δυστυχώς το ξενοδοχείο είναι επί του
παρόντος κλειστό, αλλά μπορείτε να
ακούσετε μια σύντομη επιλογή συνθέσεων
της συνεργασίας Björk και AI στο YouTube και
έτσι να σχηματίσετε μια εικόνα για το τι μπορεί
να πετύχει η «ένωση» τεχνητής νοημοσύνης
και ανθρώπινης εκφραστικότητας στη τέχνη.
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Nvidia
GeForce
34

RTX 3080 Ti & 3070 Ti
ΑΝΑΚΟΙΝΏΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΊΝΑΙ ΠΑΝΊΣΧΥΡΕΣ!

Μπορεί το να βρεις μια GeForce RTX 30xx
GPU να αποτελεί κάτι εξαιρετικά σπάνιο,
εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν
προκληθεί από την τεράστια έλλειψη
ημιαγωγών, την αυξημένη ζήτηση
λόγω πανδημίας και τους cryptominers,
όμως η Nvidia δεν χάνει λεπτό για να
μας παρουσιάζει νέα (ακόμη) πιο ισχυρά
προϊόντα. Οι νέες Ti που παρουσιάστηκαν
πρόσφατα και ανήκουν στα μοντέλα
3080 και 3070, ουσιαστικά αποτελούν
βελτιωμένες και Boostαρισμένες εκδόσεις
των γνωστών καρτών που αν μη τι άλλο
αποτελούν απαραίτητο συστατικό για
AAA gaming. Η πιο «φρέσκια» RTX
3080 Ti συγχρονίζει στα 1.67GHz,
προσφέροντας 10.240 πυρήνες CUDA και
80 GPU clusters, ενώ η 3070 Ti τρέχει στα
1.77GHz και διαθέτει 6.144 CUDA cores

και 48 RT cores. Η RTX 3080 Ti θα διαθέτει
12GB ταχύτατης GDDR6X VRAM με
ένα 384-bit Interface, ενώ η 3070 Ti
στηρίζεται σε 8GB με 256-bit Interface.
Και οι δύο κάρτες «διψούν» για περίπου
350W ενέργειας. H Nvidia ισχυρίζεται ότι
η Ti edition των δύο παραπάνω μοντέλων
προσφέρει 1.5x καλύτερο performance
σε σύγκριση με τις αρχικές κάρτες, με την
τιμή της RTX 3080 Ti να ανέρχεται στα
1.199$ και της 3070 Ti στα 599$.
Και οι δύο προτάσεις αναμένεται να
κυκλοφορήσουν μέσα στο πρώτο
δεκαήμερο του Ιουνίου, αν και νομίζουμε
ότι με τις συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά θα είναι μάλλον αδύνατο για να
καταφέρετε να αποκτήσετε μία από τις δύο,
στο άμεσο χρονικό διάστημα.
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ΕΥΚΟΛΌΤΕΡΟ ΣΤΗ ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΈΞΥΠΝΟ ΑΠΌ ΠΟΤΈ!

Η Huawei αφήνει για πάντα πίσω
της τη Google και λανσάρει το
δικό της λειτουργικό σύστημα,
φιλοδοξώντας να αλλάξει για
πάντα το πρόσωπο των mobile
συσκευών (κι όχι μόνο)! Για
να δούμε το τι επιφυλάσσει
η πρόσφατη έκδοση του OS
του κινεζικού κολοσσού της
τεχνολογίας…

Το HarmonyOS καθιστά τον έλεγχο
πολλαπλών συσκευών πανεύκολο.
Ο νέος πίνακας ελέγχου πολλαπλών
συσκευών (Multi-device Control Panel)
υποστηρίζει απλές και διαισθητικές
συνδέσεις μέσω μιας λειτουργίας
μεταφοράς και ενσωμάτωσης που
επιτρέπει στους χρήστες να συνδέουν
ελεύθερα τις συσκευές που θέλουν βάσει
συγκεκριμένων σεναρίων.
Για παράδειγμα, εάν θέλετε να
παρακολουθήσετε μια ταινία στο σπίτι
αργά το βράδυ, το μόνο που έχετε να
κάνετε είναι να ανοίξετε τον Πίνακα

Ελέγχου και να σύρετε το εικονίδιο έξυπνης
οθόνης στο εικονίδιο του τηλεφώνου σας
και η ταινία μεταβαίνει απευθείας από
το τηλέφωνό σας στην τηλεόραση. Εάν
φοράτε τα HUAWEI FreeBuds 4, μπορείτε
στη συνέχεια να σύρετε το εικονίδιο του
ακουστικού στο εικονίδιο του τηλεφώνου,
οπότε η ταινία θα προβάλλεται στην έξυπνη
οθόνη σας, ενώ ο ήχος θα αναπαράγεται
μέσω των FreeBuds. Αυτό είναι μόνο ένα
παράδειγμα της εμπειρίας Super Device.
Η νέα αρχική οθόνη HarmonyOS είναι
πιο απλή και οργανωμένη από ποτέ.
Μπορείτε κάνετε swipe-up σε εφαρμογές
για να δημιουργήσετε Service Widgets που
εμφανίζουν πληροφορίες ή υπηρεσίες σε
πραγματικό χρόνο, εύκολα προσβάσιμες
χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε την ίδια την
εφαρμογή. Μπορείτε να προσαρμόσετε το
μέγεθος των Service Widgets, να κάνετε
tap και swipe-up σε εφαρμογές για να
εμφανίσετε τα widgets τους και να πατήσετε
οποιαδήποτε κενή τοποθεσία στην αρχική
οθόνη για να τα αποκρύψετε.

Όσον αφορά στην εμφάνιση, η ομορφιά
της καινοτόμου αλληλεπίδρασης έγκειται
στις αισθητικές λεπτομέρειες: Η ειδικά
σχεδιασμένη γραμματοσειρά HarmonyOS
Sans και τα φυσικά Gravitational Animations
προσφέρουν συνεπή εμπειρία χρήστη σε
όλες τις συσκευές HarmonyOS.
Παράλληλα, το HUAWEI HiLink έχει
αναβαθμιστεί σε HarmonyOS Connect
για να εξοπλίσει περισσότερες μή Huawei
συσκευές με έξυπνες δυνατότητες. Οι

έξυπνες οικιακές συσκευές μπορούν να
συνδεθούν στο κινητό σας τηλέφωνο με
ένα μόνο πάτημα: Ακουμπήστε το τηλέφωνό
σας σε έναν φούρνο Midea με βάση το
HarmonyOS και επιλέξτε μια συνταγή για
να αρχίσετε να προετοιμάζετε το γεύμα σας
αμέσως!

Καλύτερη προστασία δεδομένων,
εγγυημένη ασφάλεια
Η απόκριση του HarmonyOS είναι σημαντικά
βελτιωμένη. Ένα τηλέφωνο HarmonyOS
μπορεί να διατηρεί ταχύτητες ανάγνωσης
/ γραφής παρόμοιες με εκείνες ενός νέου
τηλεφώνου μετά από 36 μήνες χρήσης,
ακόμη και με πολύ λίγο αποθηκευτικό χώρο
ακόμα διαθέσιμο στη συσκευή.
Η Huawei δεσμεύεται να προστατεύει
τα δεδομένα και την ασφάλεια των
καταναλωτών. Το HarmonyOS κληρονομεί
και αναπτύσσει περαιτέρω τις κορυφαίες
τεχνολογίες απορρήτου και ασφάλειας
που βρίσκονται στο EMUI. Η βασική αρχή
σχεδιασμού του νέου λειτουργικού είναι
το να μπορεί μόνο το σωστό άτομο να έχει
πρόσβαση στα σωστά δεδομένα μέσω της
σωστής συσκευής: φροντίζουμε λοιπόν
κάθε πρόσβαση σε κάθε συσκευή, και
κάθε αποθήκευση, μετάδοση και χρήση
δεδομένων να πραγματοποιείται με
ασφάλεια, σε κάθε σενάριο χρήσης.
Επιπλέον, το HarmonyOS διαχειρίζεται
τα δεδομένα χρήστη ανά κατηγορία και
προστατεύει τις συσκευές ανά επίπεδο,
ορίζοντας συγκεκριμένα όρια ασφαλείας
για τα Super Devices. Μόνο οι συσκευές
που πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις
ασφαλείας μπορούν να έχουν πρόσβαση
σε δεδομένα που αντιστοιχούν στο επίπεδο
ασφαλείας τους, πράγμα που διασφαλίζει
ότι οι χρήστες μπορούν να κάνουν χρήση
των λειτουργιών συνεργασίας πολλαπλών
συσκευών (Multi-device Collaboration)
άφοβα. Καινοτομία, ευελιξία και το
κυριότερο ασφάλεια… Το HarmonyOS
έχει σίγουρα τα πάντα!
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TO INFINITY
AND BEYOND…

Η “αντιπαλότητα” ανάμεσα στους πρωτοπόρους της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας στο διάστημα, Jeff Bezos και Elon Musk δεν αποτελεί
νέο. Οι δύο εκκεντρικοί πολυεκατομμυριούχοι, αν και προερχόμενοι από
διαφορετικά πεδία επιχειρηματικότητας, έχουν ένα κοινό σημείο: την
αγάπη τους για την εξερεύνηση του διαστήματος.

Γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε προχώρησαν
και στη δημιουργία εταιρειών που είναι
αφιερωμένες αποκλειστικά σε αυτό το
σκοπό. H SpaceX, ιδιοκτησίας Elon Musk
και η Blue Origin, ιδιοκτησίας Jeff Bezos,
ιδρύθηκαν με μόλις 2 χρόνια διαφορά
και έκτοτε δεν έχουν πάψει να είναι σε
ανταγωνισμό, καθώς αποτελούν 2 από
τις ισχυρότερες ιδιωτικές εταιρείες που
ασχολούνται με την ανάπτυξη του ταξιδιού
στο διάστημα και κατά καιρούς έχουν
συγκρουστεί, στην προσπάθειά τους να
εξασφαλίσουν συμβόλαια προμηθειών.
Η τελευταία τέτοια είδηση ήταν μόλις
τον περασμένο Μάιο, όπου ο Bezos

αμφισβήτησε κατά πόσο η SpaceX θα ήταν
ικανή να παραδώσει το moon lander που
έχει “υποσχεθεί” στην NASA (η SpaceX
κέρδισε το συμβόλαιο για το σχεδιασμό
και κατασκευή οχήματος προσελήνωσης
για τη NASA, ένα συμβόλαιο στη
διεκδίκηση του οποίου είχε συμμετάσχει
και η Blue Origin, μόλις ένα μήνα
νωρίτερα) και προχώρησε στην κατάθεση
προσφυγής στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Σε μια κίνηση εντυπωσιασμού, αλλά
και αυτοπεποίθησης, ο 57χρονος
πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου,
δήλωσε ότι θα είναι μέλος του
πληρώματος που θα κάνει το παρθενικό

επανδρωμένο ταξίδι του διαστημοπλοίου
που ανέπτυξε η εταιρεία του, Blue Origin,
με το χαρακτηριστικά βιβλικό όνομα “New
Shepard” (Νέος Ποιμένας). Το διαστημόπλοιο
είναι προγραμματισμένο να κάνει το πρώτο
επανδρωμένο του ταξίδι στις 20 Ιουλίου,
μόλις 15 ημέρες μετά την ημερομηνία όπου ο
ίδιος ο Bezos έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί
από τη θέση του CEO της Amazon. Σύμφωνα
με την ανακοίνωση της εταιρείας, στο ταξίδι
θα συμμετέχει και ο νεότερος αδελφός του
ιδρυτή, Mark Bezos.
Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο,
ο Bezos θα είναι ο πρώτος από τους
δισεκατομμυριούχους που ασχολούνται με
τον τομέα του διαστήματος, που θα ταξιδέψει
με ένα όχημα το οποίο αναπτύχθηκε από
τον ίδιο (ή τουλάχιστον, από την εταιρεία
του). Ακόμα και ο Elon Musk, του οποίου οι
πύραυλοι έχει αποδειχθεί ήδη ότι δύνανται
να κάνουν ταξίδια τόσο σε επίπεδο τροχιάς
αλλά και πιο πέρα (ποιος θα ξεχάσει την
εκτόξευση του αυτοκινήτου του Musk μέσα
σε έναν από τους πυραύλους της SpaceX )
δεν έχει ανακοινώσει σχέδια να επιβιβαστεί
σε έναν από τους πυραύλους του, ενώ ο

Βρετανός δισεκατομμυριούχος Richard
Branson, ιδιοκτήτης της Virgin Galactic, έχει
εδώ και χρόνια δηλώσει ότι σκοπεύει να είναι
από τους πρώτους που θα ταξιδέψει με τα
πυραυλοκίνητα “αεροπλάνα” που σχεδιάζει
να λανσάρει η εταιρεία του, σε απευθείας
ανταγωνισμό με την Blue Origin. Η πρώτη
πτήση της Virgin Galactic έχει σχεδιαστεί
για τα τέλη του 2021.
Η πτήση της Blue Origin θα είναι η πρώτη
φορά που η 6θέσια κάψουλα, ύψους
σχεδόν 20 μέτρων θα πλησιάσει την “άκρη”
του διαστήματος, στο πλαίσιο της 11 λεπτής
πτήσης της σε ύψος που ξεπερνάει τα 60
μίλια από την επιφάνεια της Γης.
Αν και το πώς θα πωλούνται τα εισιτήρια
για τις “πτήσεις” της Blue Origin δεν έχει
διευκρινιστεί ακόμα (ούτε και το κόστος που
θα έχουν), η εταιρεία έχει ήδη επιβεβαιώσει
ότι μια θέση θα διατεθεί στον νικητή ενός
πλειστηριασμού διάρκειας ενός μήνα που
ήδη “τρέχει”. Ενδεικτικά αναφέρουμε
οτι στην παρούσα φάση (τελευταία
ενημέρωση σήμερα το πρωί), το κόστος του
συγκεκριμένου “εισιτηρίου” έχει ξεπεράσει
τα 2.8 εκατομμύρια δολάρια.
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Παρουσιάστηκε και φέρνει πολλές
ευχάριστες εκπλήξεις!
Η Apple ανακοίνωσε στο πλαίσιο του φετινού WWDC τις νέες εκδόσεις για τις
διάφορες πλατφόρμες λογισμικού, ξεκινώντας (με τι άλλο;) με το iOS 15. Για πάμε
να δούμε όμως ποιες ήταν οι εκπλήξεις που μας επιφύλαξαν οι υπεύθυνοι της
Apple με το νέο πιο αναβαθμισμένο iOS!
FaceTime: βαδίζοντας στα χνάρια
του… zoom!
Με την συνεχώς αυξανόμενη χρήση των
βιντεοκλήσεων, η Apple ασχολήθηκε
αρκετά με το FaceTime, με το να
βελτιώσει την εμπειρία και να προσθέσει
χαρακτηριστικά. To Spatial Audio είναι
το νέο χαρακτηριστικό που έρχεται στο
FaceTime, και θα μπορούμε να ακούμε
τους συνομιλητές από την κατεύθυνση
της συσκευής που μιλάμε, όταν
χρησιμοποιούμε συμβατά AirPods. Η
ποιότητα του ήχου θα βελτιωθεί, θα υπάρχει
καλύτερη μείωση θορύβου περιβάλλοντος
και θα μπορούμε να εστιάσουμε
περισσότερο στον συνομιλητή μας. Η
επίδειξη έγινε με ένα γκρουπ ατόμων
που μιλούσαν στο FaceTime και ο κάθε
συνομιλητής ακουγόταν σαν να ήταν από

διαφορετική κατεύθυνση, ώστε να γίνει η
εμπειρία πιο ρεαλιστική.
Υπάρχει και ένα νέο Grid View, ώστε
να μπορούμε να δούμε όλους τους
συμμετέχοντες στην συνομιλία. Το Portrait
Mode είναι ακόμα ένα χαρακτηριστικό το
οποίο θολώνει το φόντο του συνομιλητή
μας. Όπως στο Google Meet και το Zoom,
τώρα μπορούμε να δημιουργήσουμε
FaceTime Links και να τα μοιραστούμε
με χρήστες iOS, αλλά και Android.
Οπότε, αυτό σημαίνει ότι κλήσεις
FaceTime μπορούν επιτέλους να γίνουν
και στο Android. Έπειτα υπάρχει και το
SharePlay. Αυτό επιτρέπει να ακούμε
ή να παρακολουθούμε περιεχόμενο με
άλλους χρήστες FaceTime. Μπορούμε να
μοιραστούμε περιεχόμενο Apple TV+ ή
Apple Music, μέσα στην κλήση.

Η Apple επίσης ανακοίνωσε ένα API το οποίο
επιτρέπει στους developers να προσθέσουν
υποστήριξη των δικών τους εφαρμογών
μέσω του FaceTime.

Αλλαγές… παντού!
To iMessage είχε και αυτό κάποιες μικρές
αλλαγές. Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται
εικόνες που έχουν διαμοιραστεί έχει αλλάξει
και είναι πλέον μια στοίβα. Μπορεί κάποιος να
τις δει κάνοντας swipe μέσα από τον διάλογο,
χωρίς να χρειάζεται να καταλαμβάνει όλη
την οθόνη. Αν τις ανοίξουμε σε grid view,
μπορούμε εύκολα να αφήσουμε «αντίδραση»
σε μεμονωμένες φωτογραφίες. Επιπλέον,
links που έχουν μοιραστεί μέσα σε group
chats, πλέον θα έχουν το δικό τους tab μέσα
στο News App. Με αυτόν τον τρόπο, κάτι το
οποίο ήθελε να μας δείξει ένας φίλος, δεν θα
χαθεί μέσα στον διάλογο και η εφαρμογή θα
μας το υπενθυμίζει. Όπως ακριβώς και στο
Telegram, μπορούμε τώρα να κάνουμε pin ένα
μήνυμα από έναν διάλογο. Οι ειδοποιήσεις
επίσης αλλάζουν. Η εμφάνιση αλλάζει,
ώστε να μας παρέχει καλύτερη ορατότητα,
ειδικά στο ποιος μας την έστειλε. Μπορούν
επίσης να μπουν φίλτρα, ώστε να ρυθμίζουμε
την προτεραιότητα των μηνυμάτων, ενώ
δουλεύουμε για παράδειγμα. Επίσης υπάρχει
το νέο Notification Summary, το οποίο δείχνει
μια ειδοποίηση αντί για πολλές. Επίσης, θα
παίρνουμε ειδοποίηση στο iMessage αν
ένας φίλος μας είναι σε κατάσταση DND. Θα
μπορούμε να προωθούμε μια ειδοποίηση αν

είναι επείγον, αν και αθόρυβη. Το Live Text
είναι η απάντηση της Apple στο Google Lens.
Επιτρέπει να επιλέγουμε και να αντιγράφουμε
κείμενο μέσα από φωτογραφίες που έχουμε
βγάλει ή εικόνες που έχουμε κατεβάσει.
Μπορεί να εξάγει διευθύνσεις και τηλέφωνα
και δουλεύει σε επτά γλώσσες. Το Live Text θα
υπάρχει και στο iPadOS και το macOS επίσης.
Η Siri Knowledge θα μπορεί να αναγνωρίζει
αντικείμενα και τοποθεσίες από τις
φωτογραφίες που έχουμε αποθηκευμένες.
Ένα άλλο κομμάτι του iOS το οποίο θα
αλλάξει αρκετά, είναι το Apple Maps. Στην
έκδοση 15, θα έχουμε πολύ περισσότερες
λεπτομέρειες στο χάρτη σε συγκεκριμένες
πόλεις, όπως επίσης και AR οδηγίες για
κάποιον που περπατάει. Διάφορες πόλεις σε 8
χώρες θα έχουν πληροφορίες σε 3d, σχετικά
με το υψόμετρο, κτήρια, νέους δρόμους,
νέο night mode και άλλα. Κατά τη διάρκεια
της πλοήγησης, το Apple Maps θα δείχνει
διαβάσεις, λωρίδες και διασταυρώσεις.
Επίσης, η πλοήγηση στα μέσα μαζικής
μεταφοράς θα δουλεύει και με το Apple Watch,
ώστε να μπορεί κάποιος να δει που βρίσκεται
και να προετοιμαστεί να κατέβει στην επόμενη
στάση.

Διαθεσιμότητα
Το iOS 15 έγινε άμεσα διαθέσιμο στους
developers, ενώ η public beta θα γίνει
διαθέσιμη μέσα στον Ιούλιο. Η τελική έκδοση
του λογισμικού θα κυκλοφορήσει το
φθινόπωρο.
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Η Μπέτυ Αποστόλου μας μιλάει για την
πετυχημένη σειρά της COSMOTE TV που
προκάλεσε αίσθηση!

Η ελληνική σειρά 42°C της COSMOTE TV απέδειξε περίτρανα πως όταν
υπάρχει ταλέντο, μεράκι και όρεξη για δημιουργία, οι Έλληνες μπορούν
να δώσουν πνοή σε μικρά αριστουργήματα. To ερωτικό θρίλερ 42°C
κατάφερε να κατακτήσει τις καρδιές και να κλέψει τις εντυπώσεις χιλιάδων
συνδρομητών της COSMOTE TV (κι όχι άδικα), καθώς το πλούσιο cast (στο
οποίο συμμετείχαν δύο ξεχωριστές γενιές Ελλήνων ηθοποιών που σφύζουν
από ταλέντο), σε συνδυασμό με το καλογραμμένο story και τα σκοτεινά
themes συνέθεσαν ένα πολύ ιδιαίτερο και εξαιρετικά γοητευτικό γαϊτανάκι
ψυχολογικού τρόμου, δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από αντίστοιχες ακριβές
παραγωγές του εξωτερικού. H κ. Μπέτυ Αποστόλου, η οποία υποδύεται τη
Μαρία (μια δυναμική και τολμηρή – ανεξάρτητη γυναίκα που δεν γνωρίζει
τα όριά της και λειτουργεί αποκλειστικά με το συναίσθημα), δέχθηκε να μας
μιλήσει τόσο για τη δική της παρουσία και πορεία στο χώρο της υποκριτικής,
όσο και για την εμπειρία της στο ρόλο της Μαρίας, ταξιδεύοντας μας στα
άδυτα μιας σειράς που ξεχειλίζει από ερωτισμό και μυστήριο…

D.L.: Κυρία Αποστόλου, τί ήταν αυτό που
σας ώθησε να ασχοληθείτε με την τέχνη της
υποκριτικής;
Η ανάγκη μου για παιχνίδι, για ελευθερία και το
να ζω καταστάσεις που δεν θα είχα την ευκαιρία
στην πραγματική ζωή. Καθώς και το να είμαι σε
επαφή με το μικρό παιδί μέσα μου.
D.L.: Θέατρο, τηλεοπτικές σειρές ή μήπως…
κινηματογράφος; Ποια μορφή έκφρασης
πιστεύετε ότι σας ταιριάζει καλύτερα;
Με εκφράζουν οι ωραίες δουλειές και οι ωραίοι
άνθρωποι. Η δουλειά μου θέλω να εμπεριέχει
χαρά και ευχαρίστηση. Το μέσο δεν έχει
σημασία. Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά!
D.L.: Ας περάσουμε στη σειρά 42°C. Ποια
είναι τα στοιχεία που κατά τη γνώμη σας
συνθέτουν ένα καλό ψυχολογικό θρίλερ
που μπορεί να συγκινήσει το κοινό;
Είναι ένα ερωτικό θρίλερ, με ολοκληρωμένους
χαρακτήρες από γραφής , με πολλές ανατροπές
μέχρι την τελευταία στιγμή. Τίποτα δεν είναι
δεδομένο, όλοι είναι εν δυνάμει ένοχοι και αυτό
νομίζω πως εξάπτει την φαντασία του θεατή. Ένα
καλό σενάριο και μια κατάλληλη σκηνοθεσία
μπορεί να κάνει τον θεατή να ταυτιστεί με τους
ήρωες του έργου.
D.L.: Ποια είναι τα main themes που
πραγματεύεται η σειρά 42°C;
Οι απαγορευμένες σχέσεις, η παθογένεια και
τα κρυφά μυστικά μέσα στην οικογένεια και
φυσικά ο έρωτας. Ένας άλλος παράγοντας
που για μένα είναι σημαντικός στη σειρά, είναι
αυτό της μνήμης. Το τι θυμάται κάποιος με
αυτό που πραγματικά έγινε πολλές φορές είναι
δύο διαφορετικά πράγματα. Η κάθε ψυχή έχει
διαφορετικές καταγραφές. Το ίδιο συμβάν έχει
διαφορετική μνήμη για τον καθένα. Και αυτό το
βλέπουμε πολύ έντονα στους ήρωες της σειράς.
Το παρελθόν, η μνήμη τους έχει σημαδέψει,
που δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό.
Αυτό το βλέπουμε σε πολλούς ανθρώπους
στη ζωή μας και σε εμάς τους ίδιους πολλές
φορές, με αποτέλεσμα ζούμε σε μια δίνη και να
επαναλάβουμε ασυνείδητα τα ίδια πράγματα

ξανά και ξανά, χωρίς να το θέλουμε και χωρίς να
μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας.
D.L.: Πως αισθανθήκατε όταν διαβάσατε
για πρώτη φορά το script που αφορούσε
στο ρόλο της Μαρίας στη σειρά 42°C
και πως θα χαρακτηρίζατε τη Μαρία ως
προσωπικότητα;
Είναι ένας ρόλος που με κέντρισε από την
πρώτη στιγμή. Αποδέχτηκα και αγάπησα τόσο
τα φωτεινά, όσο και τα σκοτεινά της σημεία ,που
για μένα αυτά άλλωστε ήταν πιο ελκυστικά. Η
προκλητική της συμπεριφορά αποσκοπούσε
στη αποδοχή, την αγάπη και τον έρωτα. Έγινε
άθελά της αρνητικό πρότυπο για τις κόρες της
και το τραγικό της τέλος αποδεικνύει ότι δεν είχε
κανέναν έλεγχο στη ζωή της και με αποτέλεσμα
να συμβούν όλα μοιραία.
D.L.: Καίτη και Μαρία… Μπορεί να
ενώνονται με το ίδιο αίμα, όμως είναι
ουσιαστικά ένα δίπολο στη σειρά. Πιστεύετε
ότι οι δύο αυτές ηρωίδες αποτελούν δύο
διαφορετικές εκφάνσεις της πολύπλευρης
γυναικείας φύσης;
Η γυναικεία φύση είναι τόσο πολύπλευρη
και ανεξάντλητη που βρίσκει διαφορετικούς
τρόπους κάθε φορά για να εκφραστεί. Τα δίπολα
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Απόφοιτη της Δραματική Σχολή “Βεάκη”. Η καταγωγή μου είναι από Δήμο
Σουλίου. Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια στο Κέντρο αρχαίου δράματος ”
Δεσμοί ” με τους Σωτήρη Χατζάκη, Στάθη Λιβαθινο και Λυδία Κονιόρδου. Καθώς
και με τη Μαγιά Λυμπεροπούλου. Επίσης σωματικό θέατρο με την Lillo Baur και
μαθήματα υποκριτικής στο HB studio της Ν.Υορκης και στο University Of East
London στο Λονδίνο. Παραστάσεις στο θέατρο, στη “Λυσσασμένη Γάτα” του
Τενεσί Ουίλιαμς, “Ο Καλός Άνθρωπος του Σετσουάν” του Μπέρτολτ Μπρεχτ,
” Μήδεια” του Μποστ σε σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη στο θέατρο
θησείον ,ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ , Προμηθέα Δεσμώτη στο Φεστιβάλ
Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Σταύρου Τσακίρη, με την Άντζελα Μπρούσκου στο
Documenta 14, με τον Βασίλη Μαυρογεωργίου στο θέατρο Ακροπόλ.

συνήθως δείχνουν κοινή αφετηρία. Δύο
φαινομενικά διαφορετικές προσωπικότητες,
μπορεί να έχουν την ίδια ανάγκη. Και αυτό
το βλέπουμε στην Καίτη και στην Μαρία.
Αυτός δεν είναι άλλος από την ανάγκη για
αγάπη και αποδοχή. Απλά στην περίπτωση
της Καίτης εκφράζεται με το να προσπαθεί να
έχει τον έλεγχο για τα πάντα ,ενώ η Μαρία το
επιδιώκει με μια προκλητική και αντιδραστική
συμπεριφορά. Και αυτό το βλέπουμε πολύ
συχνά στις οικογένειες. Συνήθως το πρώτο
παιδί είναι πιο υπεύθυνο και συγκροτημένο,
ενώ το δεύτερο ή τρίτο είναι πιο ατίθασο και
αντιδραστικό. Είναι ένας τρόπος επιβίωσης
μέσα στην πρώτη κοινωνία, αυτής της
οικογένειας.

D.L.: Αντικατοπτρίζει το concept των
διαταραγμένων οικογενειακών σχέσεων
που βλέπουμε στη σειρά 42°C την
ελληνική πραγματικότητα;
Μιλάμε για μια μυθοπλασία, χωρίς
πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα. Αυτό
δεν σημαίνει ότι δεν αντικατοπτρίζει σε
κάποιο ποσοστό τις οικογενειακές σχέσεις.
Σχέσεις που καλύπτονται πίσω από την
ενοχή, το φόβο και τη σιωπή. Η ελληνική
κοινωνία είναι μια συντηρητική κοινωνία,
που δεν αποδέχεται εύκολα το διαφορετικό.
Με αποτέλεσμα αυτό να μην μπορεί να
εκφραστεί και να γίνεται θυματοποίηση
κάποιων ανθρώπων χωρίς να έχουν καμία
προστασία. Όσο μας ενδιαφέρει η γνώμη των

ο τρόπος δουλειάς και το αποτέλεσμα.
Ιδίως τα mini series στην Ελλάδα, έχουν τη
δύναμη να βγούνε στην παγκόσμια αγορά και
συναγωνιστούν μεγάλες παραγωγές. Νομίζω
πως είναι ένα προϊόν αντάξιο με τις απαιτήσεις
του εξωτερικού.
D.L.: Ποια είναι τα σχέδια σας για το μέλλον;
Πως βλέπετε την Μπέτυ 20 χρόνια από
σήμερα;
Μου αρέσει να κάνω όνειρα, αλλά όχι σχέδια.
Με βγάζουν από το παρόν μου. Οραματίζομαι
τον εαυτό μου στο μέλλον με πολύ χαρά και
ευχαρίστηση σε ο,τι κάνω, με ευγνωμοσύνη και
αγάπη για μένα και τους ανθρώπους γύρω μου
σε ειρηνική συνύπαρξη με όλα τα έμβια όντα.
D.L.: Ποια είναι η αγαπημένη σας δουλειά
στο θέατρο;
Μια από τις αγαπημένες μου δουλειές στο
θέατρο , είναι ” Ο Καλός Άνθρωπος του
Σετσουάν” του Μπέρτολντ Μπρεχτ, στο θέατρο
Θησείον, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη.

άλλων και το τι θα πει ο κόσμος, τόσο νομίζω
ότι θα αποξενωνόμαστε από τους δικούς μας
ανθρώπους. Είναι πολύ θλιβερό να μην έχεις
κοιτάξει πραγματικά στα μάτια κάποιον δικό σου
άνθρωπο. Να σε νιώσει και να τον νιώσεις. Και
αυτός να είναι πατέρας σου, αδερφός σου, κόρη
σου… Η αγάπη είναι επικοινωνία!
D.L.: Πιστεύετε ότι ελληνικές παραγωγές
όπως η σειρά 42°C διαθέτουν τη
δυναμική και το κύρος να σταθούν και να
ανταγωνιστούν αντίστοιχες πολυδάπανες
τηλεοπτικές παραγωγές του εξωτερικού;
Τα τελευταία χρόνια έχουν ξαναγυρίσει στην
τηλεόραση οι μεγάλες παραγωγές. Και αυτό
είναι πολύ σημαντικό, γιατί αναβαθμίζεται

D.L.: Και κάτι τελευταίο… Θα σας πήγαινε η
καρδιά να πουλήσετε ένα τόσο ωραίο σπίτι,
όπως αυτό που είδαμε στη σειρά;
Η αλήθεια είναι ότι θα μου ήταν λίγο δύσκολο
να πουλήσω ένα τόσο ωραίο σπίτι. Οι άνθρωποι
πολλές φορές πουλάνε πράγματα, γιατί
νομίζουν ότι έτσι θα ξεφύγουν από τις κακές
αναμνήσεις. Αλλά οι αναμνήσεις είναι μέσα
μας, τις κουβαλάμε και είναι πολύ δύσκολο να
ξεφύγουμε από αυτές…

Η σειρά «42°C» είναι
διαθέσιμη μέσα από τον
δωρεάν, on demand
κατάλογο COSMOTE TV PLUS.
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Σε μια ιστορική κίνηση στον συνεχιζόμενο
πόλεμο για την προσοχή μας μεταξύ
πλατφορμών συνδρομητικής τηλεόρασης, η
Amazon ανακοίνωσε πρόσφατα ότι, μετά από
διαπραγματεύσεις, κατέληξε σε συμφωνία με
το ιστορικό τηλεοπτικό και κινηματογραφικό
στούντιο της εταιρείας MGM. Η συμφωνία
προβλέπει την εξαγορά του στούντιο από την
Amazon στην τιμή των 8.45 δισεκατομμυρίων
δολαρίων!

H εξαγορά αυτή που ταράζει τα λιμνάζοντα
ύδατα στον χώρο της βιομηχανίας του
θεάματος, πέρα από το γεγονός ότι αφορά ένα
από τα πλέον ιστορικά studio του Hollywood,
σημαίνει επίσης ότι η Amazon αποκτά
αυτομάτως πρόσβαση σε μία οπτικοακουστική
«βιβλιοθήκη» content που περιλαμβάνει
πάνω από 4.000 ταινίες και 17.000 ώρες
τηλεοπτικών προγραμμάτων. Αυτό το υλικό
αναμένεται να αποτελέσει ισχυρό κίνητρο,
ώστε να προσελκύσει επιπλέον συνδρομητές
στην πλατφόρμα Amazon Prime του εμπορικού
γίγαντα, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό του με τις

πλατφόρμες του Netflix και του Disney Plus.
Την MGM οι περισσότεροι την ξέρουμε ως το
χολιγουντιανό στούντιο πίσω από τις ταινίες του
James Bond και του Rocky, αλλά το αρχείο
τους περιλαμβάνει δημιουργίες από κάθε
κινηματογραφικό είδος, όπως το κλασσικό
δικαστικό δράμα 12 Angry Men, αλλά και την
τηλεόραση, όπως την σύγχρονη δυστοπική
σειρά The Handmaid’s Tale ή το εξίσου
επιτυχημένο Vikings. Επιπλέον, η φαρέτρα
του studio περιλαμβάνει και επιτυχημένα
reality TV show όπως το The Voice και
το Shark Tank. Σύμφωνα με εκπρόσωπο
της Amazon αυτή η εξαγορά θα προσφέρει
στους πελάτες της μεγαλύτερη πρόσβαση στα

χιλιάδες έργα της MGM, ενώ παράλληλα θα
επιτρέψει στο στούντιο να συνεχίσει να παράγει
αριστουργήματα.
Αυτή η κίνηση έρχεται να αναβαθμίσει την ως
τώρα περιορισμένη ενασχόληση της Amazon
με τα ΜΜΕ, καθώς ένα σημαντικό μέρος
των συνδρομητών Prime της εταιρείας
χρησιμοποιούν την πλατφόρμα και για τη
δωρεάν υπηρεσία Prime Video streaming.
Για την ακρίβεια, από τους περισσότερους
από 200 εκατομμύρια συνδρομητές
Amazon Prime στον πλανήτη, πάνω από 175
εκατομμύρια έκαναν stream κάποιος video
content μέσα στο 2020 και αυτός ο αριθμός
αναμένεται να αυξηθεί όταν προστεθεί και η
«μιντιακή βιβλιοθήκη» της MGM στη φαρέτρα
της πλατφόρμας. Η τάση των εξαγορών στο
μιντιακό τοπίο φαίνεται να μην έχει τέλος, ειδικά
καθώς ο ανταγωνισμός μεταξύ των υπηρεσιών
συνδρομητικής τηλεόρασης εντείνεται
περαιτέρω.
Αναμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε πώς οι
νέες αυτές υπηρεσίες θα ανασχηματίσουν
αυτό που μέχρι τώρα ονομάζαμε… Showbiz.

Λίγα λόγια για την «ιστορική» MGM
H Metro-Goldwyn-Mayer (εν συντομία MGM) ιδρύθηκε στις 24 Απριλίου 1924 από την
συγχώνευση των Metro Pictures Corporation, Goldwyn Pictures Corporation, και Louis
B. Mayer Pictures. Από το τέλος της περιόδου του βωβού κινηματογράφου μέχρι τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Metro-Goldwyn-Mayer ήταν μακράν το κυριότερο στούντιο
του Χόλιγουντ, με τον μεγαλύτερο τζίρο από κάθε άλλο στούντιο: Στο ζενίθ της, η εταιρεία
διένειμε μια ταινία κάθε εβδομάδα και δεκάδες ταινίες μικρού μήκους. Κατά την περίοδο της
αναδιαμόρφωσης του Αμερικάνικου κινηματογράφου τη δεκαετία του 1950 (όπου η MGM
έχασε τους κινηματογράφους της και οι ανεξάρτητες εταιρείες άρχισαν να εμφανίζονται), η
MGM έχασε τη δύναμη της.
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Οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις,
κράτησαν την Αντζελίνα Τζολί εκτός της
υποκριτικής, για αρκετά χρόνια. Τώρα, η
βραβευμένη με Όσκαρ Ηθοποιός, είναι
έτοιμη να κάνει το μεγάλο της comeback στο
πολυαναμενόμενο θρίλερ δράσης «Αυτοί που
εύχονται τον θάνατό μου» («Those Who Wish
Me Dead»). Η ταινία, βασίζεται στο ομότιτλο
βιβλίο το Μάικλ Κορίτα και την σκηνοθεσία
υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Τέιλορ
Σέρινταν (Hell or High Water, Wind River).
Ο τίτλος της ταινίας αναφέρεται στη σύγκρουση
της ανθρώπινης φύσης με την ίδια τη φύση,
που παίρνει τη μορφή μιας μαινόμενης
πυρκαγιάς - μεταφορικά και κυριολεκτικά. Την
45χρονη Τζολί θα δούμε στον πρωταγωνιστικό
ρόλο της Χάνα, μία πυροσβέστης που πρέπει
να προστατεύσει ένα νεαρό αγόρι από
μισθωμένους δολοφόνους, ενώ παλεύει με
τους δικούς της «δαίμονες».

Η Χάνα προσπαθεί να ξεπεράσει τις τύψεις
της, για τις τρεις ζωές που δεν κατάφερε να
σώσει από τη φωτιά. Βρίσκει παρηγοριά στον
πόνο που η ίδια προκαλεί στον εαυτό της. Όταν,
όμως, εμφανίζεται ξαφνικά ο Κόλιν (Φιν Λιτλ),
ένας νευρικός έφηβος μέσα στα αίματα, πρέπει
να διασχίσει μαζί του χιλιόμετρα στο πυκνό
δάσος. Αντιμέτωποι με φονικές καταιγίδες,
που τρομάζουν ακόμα και την εκπαιδευμένη
Χάνα, δεν έχουν ιδέα τι άλλο τους περιμένει:
δύο αδίστακτοι εκτελεστές στα ίχνη του Κόνορ
και μία ανελέητη πυρκαγιά που θα τους βρει
κατά μέτωπο. Καθώς βρίσκονται παγιδευμένοι
ανάμεσα στα δύο δεινά, η Χάνα προσπαθεί να
σώσει το παιδί και μαζί τον ίδιο της τον εαυτό.
Η Τζολί, η οποία δεν συνηθίζει πλέον να
αναλαμβάνει πρωταγωνιστικούς ρόλους, είπε
ότι ο συγκεκριμένος είναι πολύ διαφορετικός
από εκείνους στις προηγούμενες ταινίες
δράσης. Μαζί της θα δούμε και τους Νίκολας
Χουλτ (X-Men) και Έινταν Γκίλεν (Game of
Thrones) στον ρόλο των «κακών» καθώς και
τους Τζον Μπέρνταλ, Τάιλερ Πέρι. Πρόκειται
για μία συναρπαστική ιστορία καταδίωξης,
ενηλικίωσης, επιβίωσης και εξιλέωσης,
χαρακτηριστικά που προσέλκυσαν την Τζολί
στον ρόλο, σύμφωνα με την ίδια. Η ιδανική
επιλογή για ένα βράδυ στο θερινό σινεμά.
Μία πυρετώδης ταινία δράσης γεμάτη αγωνία
και ανατροπές με φόντο μία πυρκαγιά που
καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμα της και δεν
σας κρύβουμε ότι δεν μπορούμε να σκεφτούμε
τίποτα καλύτερο!
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Ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά: τί είναι το cryptocurrency;
Τα cryptocurrencies είναι ψηφιακά νομίσματα που δίνουν στον
ιδιοκτήτη τους τη δυνατότητα, είτε να τα δαπανήσει για την
αγορά προϊόντων, είτε να τα “εμπορευθεί” για κέρδος (όπως
π.χ. γίνεται με τις μετοχές). Παρακάτω ακολουθούν περισσότερες
λεπτομέρειες γύρω από τα cryptocurrencies, καθώς και
πληροφορίες γύρω από το πώς μπορείτε να τα αποκτήσετε, αλλά
και πώς να προστατεύσετε τον εαυτό σας!

Το cryptocurrency είναι μια μορφή
πληρωμής, μια εναλλακτική
μορφή χρημάτων, που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε ηλεκτρονικό
περιβάλλον, για την αποκτηση αγαθών
και υπηρεσιών. Πολλές εταιρείες έχουν
προχωρήσει στην έκδοση δικών τους
currencies, που συχνά αναφέρονται
ως tokens, και χρησιμοποιούνται για
εξαργύρωση εντός του πλαισίου της
εταιρείας (είτε αγοράζοντας προϊόντα της
ίδιας της εταιρείας, είτε χρησιμοποιώντας
τα ως αντάλλαγμα για κάποια υπηρεσία).
Η λογική είναι ανάλογη με τις μάρκες
στο καζίνο. Πραγματικά χρήματα
ανταλλάσσονται με “εικονικά χρήματα”
(μάρκες εν προκειμένω), ώστε ο χρήστης
να αποκτήσει πρόσβαση στα παιχνίδια

του καζίνο (το προϊόν/υπηρεσία που
προαναφέραμε).
Τα cryptocurrencies λειτουργούν με
βάση την τεχνολογία blockchain, μια
αποκεντρωμένη τεχνολογία διαχείρισης και
καταγραφής εντολών και συναλλαγών,
που βρίσκεται διαμοιρασμένη σε
πολλούς υπολογιστές. Η δημοφιλία της
τεχνολογίας βασίζεται εν μέρει και στην
αυξημένη ασφάλεια που προσφέρει.
Στην παρούσα φάση υπάρχουν πάνω από
6.700 διαφορετικά cryptocurrencies που
ανταλλάσσονται δημόσια σύμφωνα με το
CoinMarketCap.com (website-πάροχος
cryptocurrency data και analytics) και
συνεχίζουν να αυξάνονται, δημιουργώντας
κεφάλαια με δημόσιες εγγραφές, με την
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ίδια λογική των εισηγμένων εταιρειών.
Αυτές οι δημόσιες εγγραφές ονομάζονται
“initial coin offerings” ή ICOs. Με βάση
τα τελευταία στοιχεία, η συνολική αξία
όλων των cryptocurrencies ξεπερνά τα
$2,2 τρις δολάρια, ενώ η συνολική αξία
όλων των διαθέσιμων bitcoins (που είναι
το πλέον δημοφιλές ψηφιακό νόμισμα)
υπολογίζεται περί τα $1,2 τρις δολάρια.
Τα cryptocurrencies είναι ελκυστικά
στο κοινό τους για πολλαπλούς λόγους:
κάποιοι θεωρούν ότι αποτελούν τα
χρήματα του μέλλοντος και οτι σε κάποια

στιγμή π.χ. το Bitcoin θα αντικαταστήσει τα
χρήματα οπότε θέλουν να “προλάβουν”,
ώστε να είναι στους αρχικούς επενδυτές
προτού γίνουν πιο ακριβά. Για κάποιους
είναι ελκυστική η προοπτική να μην
ελέγχονται τα χρήματά τους από κάποια
κεντρική τράπεζα, ώστε να αποφεύγουν
τους κινδύνους του πληθωρισμού, άλλοι
υποστηρίζουν τα cryptocurrencies γιατί
έχουν εμπιστοσύνη στην τεχνολογία
του blockchain, καθώς χάρη στον
αποκεντρωμένο και compartmentalised
χαρακτηρα της είναι πιο ασφαλής από τα

Γενικά, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε κίνηση σχετικά με επένδυση σε
cryptocurrencies παρακάτω είναι μερικά σημεία που καλό θα ήταν
να έχετε ελέγξει:
1. Αν σκοπεύετε να αγοράσετε το cryptocurrency σας μέσω ICO, φροντίστε να
διαβάσετε όλες τις πληροφορίες της εταιρείας που το προσφέρει.
2. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης; ένα αξιόπιστο/ γνωστό όνομα είναι ένα αρχικά
θετικό σημάδι.
3. Ποιοί είναι οι άλλοι μεγάλοι επενδυτές; Εάν το project έχει προσελκύσει
άλλους σημαντικούς/ έμπειρους επενδυτές, είναι επίσης ένα καλό σημάδι.
4. Θα αγοράσετε μετοχές της εταιρείας που δημιούργησε το crypto, σκέτα
cryptocurrencies ή tokens; Η διαφορά είναι τεράστια.
5. Το currency έχει ήδη αναπτυχθεί/ δημιουργηθεί ή η εταιρεία κάνει τη
δημόσια εγγραφή ώστε να συγκεντρώσει πόρους για την ανάπτυξή του;
Όσο πιο κοντά την τελική φάση είναι το προϊόν, τόσο μικρότερο το ρίσκο.
6. Συνήθως τα έγγραφα/ sites αυτών των εταιρειών περιέχουν πολύ
πληροφορία. Μην πτοηθείτε, διαβάστε την καθώς όσο περισσότερη προσοχή
έχει δοθεί στο κομμάτι αυτό τόσο μειώνεται η πιθανότητα να πρόκειται για
απάτη (επίσης καλό είναι να γνωρίζετε όσο μπορείτε περισσότερα πράγματα
για την εταιρεία στην οποία θα επενδύσετε).
7. Ακόμα και οι καλύτερες εταιρείες, τα πιο καλοστημένα σχέδια
καταρρέουν. Κάποιες φορές είναι αναπόφευκτο γιατί δεν έχει γίνει σωστή
προετοιμασία ή απλά λόγω εξωτερικών συνθηκών συγκυριών. Όπως και
να έχει, έχετε πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού σας την πιθανότητα το
εγχείρημα να μην έχει τις αποδόσεις που θα θέλατε.
8. Αν το εγχείρημα έχει εν τέλει καλές αποδόσεις, έχετε υπόψη σας οτι τα
cryptocurrencies, όπως και όλα τα χρήματα, μπορούν να σας κάνουν στόχο
“κλεφτών”. Οκ, δεν θα είναι κλασσικοί κλέφτες, πιο κοντα σε hackers per se
αλλά το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο.

παραδοσιακά συστήματα πληρωμών. Κάποιοι
τα βλέπουν απλά ως επενδυτικό προϊόν
με ανοδική πορεία και τα αντιμετωπίζουν
καθαρά σαν μετοχές, αδιαφορώντας για την
όποια μελλοντική τους εξέλιξη.
Σε συνέχεια της τελευταίας κατηγορίας,
να σημειώσουμε οτι αν και η αξία των
cryptocurrencies ανεβοκατεβαίνει
συμπεριφερόμενη όπως οι μετοχές, τα
ίδια τα cryptocurrencies όμως, όντας
“νομίσματα” δεν παράγουν κέρδος αφ’
εαυτά: κατα συνέπεια, ο μόνος τρόπος για
να κερδίσει κάποιος χρήματα είναι κάποιος
άλλος να πληρώσει περισσότερα από το
ποσό που ο αρχικός αγοραστής πλήρωσε
για να αγοράσει το cryptocurrency, γεγονός
που τα χαρακτηρίζει ως κερδοσκοπικές
τοποθετήσεις (η επενδυτική θεωρία του
“μεγαλύτερου χαζού”, κοινώς για να βγάλεις
χρήματα από κάτι πρέπει να βρεθεί κάποιος,
πιο “χαζός” από εσένα για να το αγοράσει).
Εξαιτίας αυτού, αλλά και για λόγους
ασφαλείας, πολλοί συνιστούν σε πιθανούς
επενδυτές να αποφύγουν μια τοποθέτηση
σε cryptocurrencies. Χαρακτηριστική είναι
η δήλωση του θρυλικού επενδυτή Warren
Buffett, που συνέκρινε το Bitcoin με τις
χάρτινες επιταγές, με την λογική οτι και τα
δύο είναι ένας τρόπος μεταφοράς/ μετάδοσης

χρημάτων και κανείς δεν απέδωσε ποτέ
προστιθέμενη αξία στις επιταγές.
Σε αυτή την τοποθέτηση έρχεται να
προστεθεί και η ελαφρώς “σπασμωδική”
πορεία που έχει ακολουθήσει η αξία των
διαφόρων cryptocurrencies: το Bitcoin π.χ.
Το Δεκέμβριο του 2017 είχε αξία $20.000 η
οποία μέσα σε ένα χρόνο έπεσε στις 3.200,
ενώ το Δεκέμβριο του 2020 σκαρφάλωσε
ξανά σε δυσθεώρητα ύψη. Μια τόσο ασταθής
πορεία κάνει την πιθανότητα να υιοθετηθούν
τα cryptocurrencies σαν εναλλακτικά
χρήματος πολύ αχνή, καθώς η πραγματική
τους αξία δεν μπορεί να εντοπιστεί/ παγιωθεί
και άρα δεν μπορούν να αποτελούν σταθερά
με βάση την οποία να μπορεί να κινηθεί
μια οικονομία. Κάποια cryptocurrencies,
συμπεριλαμβανομένου και του Bitcoin, είναι
διαθέσιμα προς αγορά χρησιμοποιώντας
δολάρια, άλλα μπορούν να αγοραστούν
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά bitcoins ή
κάποιο άλλο cryptocurrency. Για να αγοράσει
κανείς cryptocurrencies, χρειάζεται πρώτα
ένα “πορτοφόλι” (πορτοφόλι-online app,
όχι από τα κλασσικά) για να τα αποθηκεύει.
Συνήθως αυτό είναι μια υπηρεσία που
συμπεριλαμβάνεται στα προσφερόμενα όταν
κάποιος μπει σε μια επενδυτική πλατφόρμα
δημιουργώντας λογαριασμό.
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Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στην ΕΕ στις
επιθέσεις τον τελευταίο χρόνο!
Η Ελλάδα υπήρξε μία από τις
χώρες της ΕΕ όπου οι χρήστες του
Διαδικτύου εκτέθηκαν περισσότερο
σε επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού
από τον Μάιο του 2020 έως και
τον Απρίλιο του 2021, σύμφωνα με
στοιχεία της Kaspersky.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς,
ransomware Trojans επιτέθηκαν σε
56.877 μοναδικούς χρήστες σε όλη την ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων 12.358 εταιρικών
χρηστών (εξαιρουμένων των ΜμΕ) και
2.274 χρηστών που σχετίζονταν με μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις. Το ransomware
είναι ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού
που αποκλείει την πρόσβαση στο σύστημα
ή κρυπτογραφεί τα δεδομένα του. Οι
εγκληματίες στον κυβερνοχώρο απαιτούν
λύτρα από τα θύματά τους σε αντάλλαγμα
για τη μη κοινοποίηση των δεδομένων. Τα
διανύσματα επίθεσης (attack vectors) που
χρησιμοποιούνται συχνά από εκβιαστικά
Trojans περιλαμβάνουν το πρωτόκολλο
απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας
(RDP), τα μηνύματα phishing και τις
ευπάθειες λογισμικού. Επομένως, μια
επίθεση ransomware μπορεί να στοχεύσει
μεμονωμένα άτομα αλλά και εταιρείες.
Από όλες τις χώρες της ΕΕ, η Ελλάδα
βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης με το
μεγαλύτερο μερίδιο μοναδικών χρηστών
των οποίων οι υπολογιστές αποτέλεσαν

στόχο ransomware (0,56%), με την Κύπρο
να βρίσκεται στη δεύτερη θέση (0,38%).
Επίσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, οι λύσεις της Kaspersky
απέκλεισαν τις προσπάθειες εκκίνησης
ενός ή περισσότερων κακόβουλων
προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί για
την κλοπή χρημάτων από τραπεζικούς
λογαριασμούς σε υπολογιστές
79.315 χρηστών σε ολόκληρη την ΕΕ.
Χρηματοοικονομικό κακόβουλο λογισμικό
χρησιμοποιείται από χάκερ για τη διάπραξη
τραπεζικών απατών στον κυβερνοχώρο.

Πρόκειται για μια αυξανόμενη τάση χρήσης
εξειδικευμένου κακόβουλου λογισμικού,
το οποίο έχει δημιουργηθεί για τη σάρωση
ενός υπολογιστή ή ενός ολόκληρου δικτύου
υπολογιστών, για την απόκτηση πληροφοριών
που σχετίζονται με χρηματοοικονομικές
συναλλαγές. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη
θέση με το μερίδιο των μοναδικών χρηστών
των οποίων οι υπολογιστές αποτέλεσαν
στόχο χρηματοοικονομικού κακόβουλου
λογισμικού να αγγίζει το 1,1%. Στην
περίπτωση αυτή, η Κύπρος βρίσκεται στην
πρώτη θέση με 1,3%. Κακά νέα και για τους
Έλληνες χρήστες macOS, καθώς η Ελλάδα
βρίσκεται στην 5η θέση με 9,59% μερίδιο
μοναδικών χρηστών να έχουν δεχτεί επίθεση.
Οι διαδικτυακές επιθέσεις εξετάστηκαν επίσης
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτές
περιλαμβάνουν κακόβουλα αντικείμενα
που έχουν ληφθεί από κακόβουλες /
μολυσμένες ιστοσελίδες (δημιουργούνται
από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο για
δόλιους σκοπούς) ή διαδικτυακούς πόρους
με περιεχόμενο που δημιουργείται από
χρήστες (για παράδειγμα, φόρουμ), καθώς
και παραβιασμένους νόμιμους πόρους. Οι
λύσεις της Kaspersky στην ΕΕ απέκλεισαν
115.452.157 επιθέσεις που ξεκίνησαν από
διαδικτυακούς πόρους σε όλο τον κόσμο.
Συνολικά, κατά την περίοδο αναφοράς,
προγράμματα adware καταγράφηκαν στο
89,60% των υπολογιστών των χρηστών στους
οποίους ενεργοποιήθηκε το Web Anti-Virus.
Κατά μέσο όρο, το 13,70% των υπολογιστών
χρηστών του Διαδικτύου στην ΕΕ υπέστησαν

τουλάχιστον μία επίθεση κατηγορίας
κακόβουλου λογισμικού κατά την περίοδο
αναφοράς. Η Ελλάδα κατέλαβε επίσης πολύ
υψηλή θέση σε αυτή τη λίστα στην ΕΕ, καθώς
βρέθηκε στη δεύτερη θέση των χωρών όπου
οι χρήστες αντιμετώπισαν τον μεγαλύτερο
κίνδυνο διαδικτυακής «μόλυνσης», καθώς
το 18,50% των υπολογιστών χρηστών του
Διαδικτύου αντιμετώπισαν τουλάχιστον μία
επίθεση με κακόβουλο λογισμικό κατά την
περίοδο αναφοράς. Επιπλέον, για κάθε
χώρα στην ΕΕ, η Kaspersky υπολόγισε πόσο
συχνά οι χρήστες αντιμετώπισαν επιθέσεις σε
αρχεία που ενεργοποίησαν το antivirus. Αυτά
περιλαμβάνουν ανιχνεύσεις αντικειμένων
που βρίσκονται σε υπολογιστές χρηστών ή
αφαιρούμενα μέσα που είναι συνδεδεμένα
σε αυτούς. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία
αντικατοπτρίζουν το επίπεδο μόλυνσης
προσωπικών υπολογιστών σε διαφορετικές
χώρες. Ανησυχητικό για την Ελλάδα είναι το
γεγονός ότι βρίσκεται στην πρώτη θέση των
χωρών όπου οι χρήστες αντιμετώπισαν τον
μεγαλύτερο κίνδυνο τοπικής μόλυνσης με
μερίδιο 32,60% μοναδικών χρηστών. Αξίζει να
σημειωθεί ότι, κατά μέσο όρο, τουλάχιστον ένα
κακόβουλο λογισμικό εντοπίστηκε στο 18,77%
των υπολογιστών, των σκληρών δίσκων ή
των αφαιρούμενων μέσων που ανήκουν σε
χρήστες του KSN στην ΕΕ.
Τέλος, η Ελλάδα κατέλαβε την τέταρτη θέση
στη λίστα χωρών της ΕΕ με βάση τον αριθμό
των επιθέσεων phishing, με το 14,98%
Ελλήνων μοναδικών χρηστών να έχουν
αποτελέσει στόχο επιθέσεων.
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Πως μπορείτε να
προστατευτείτε σωστά!
Λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές που
έχουν υπεισέλθει στην καθημερινότητα
όλων μας είναι σημαντικό να
κατανοήσουμε την σημασία των κωδικών
πρόσβασης (Passwords). Πολλοί χρήστες
έχουν την εσφαλμένη πεποίθηση ότι
ένας hacker δεν έχει κανένα λόγο να
ενδιαφέρεται για το άτομό τους ή τον
υπολογιστή τους. Γaια το λόγο αυτό, η
Check Point® Software Technologies Ltd,
κορυφαίος πάροχος λύσεων ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο σε παγκόσμιο
επίπεδο, θέλει να θυμίσει τη σημασία της
εκπαίδευσης στον κυβερνοχώρο και της
αποτελεσματικής χρήσης των Passwords.

Η αύξηση της εξ αποστάσεως εργασίας
αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες
παραβίασης της ασφάλειας σε μια εταιρεία
και γι’ αυτό το λόγο η προστασία των
κωδικών πρόσβασης είναι πιο σημαντική
από ποτέ. Οι κωδικοί πρόσβασης
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται
ευρέως για την ασφάλεια των
προσωπικών δεδομένων ή για την
πρόσβαση σε μια υπηρεσία, τόσο σε
προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό
επίπεδο, και ως εκ τούτου είναι στόχος
για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου.
Η Check Point Software θέλει να
ενημερώσει σχετικά με τις βασικές
τακτικές που χρησιμοποιούνται για
την κλοπή κωδικών πρόσβασης και να
δώσει τις απαραίτητες συμβουλές για να
αποτρέψει οποιοδήποτε άτομο ή εταιρεία
από το να πέσει θύμα:

συνδυασμούς. Οι εγκληματίες του
κυβερνοχώρου δοκιμάζουν διάφορους
συνδυασμούς στην τύχη, συνδυάζοντας
ονόματα, γράμματα και αριθμούς, μέχρι να
καταλήξουν στο σωστό μοτίβο. Για να τους
αποτρέψετε από το να επιτύχουν το στόχο
τους, είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε έναν
πολύπλοκο κωδικό πρόσβασης για να τους
δυσκολέψετε. Για να γίνει αυτό, πρέπει να
παραλείψετε ονόματα, ημερομηνίες ή πολύ
κοινές λέξεις. Αντ’ αυτού, είναι καλύτερο
να δημιουργήσετε έναν μοναδικό
κωδικό πρόσβασης τουλάχιστον οκτώ
χαρακτήρων που συνδυάζει γράμματα
(κεφαλαία και πεζά), αριθμούς και
σύμβολα.

• Επιθέσεις phishing: αυτή η μεθοδολογία
χρησιμοποιείται ευρέως για την κλοπή
των στοιχείων χρήστη καθώς και των
κωδικών πρόσβασης. Λειτουργεί
με έναν απλό τρόπο, ξεκινά με την
αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου το οποίο φαίνεται να
προέρχεται από αξιόπιστες πηγές (όπως
τράπεζες, εταιρείες ενέργειας κ.λπ.),
αλλά στην πραγματικότητα, αποσκοπεί
στην κλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών
από τον χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση,
μία από τις καλύτερες λύσεις για να
προστατευθείτε είναι να ενεργοποιήσετε
τον έλεγχο ταυτότητας δύο βημάτων.
Αυτό το πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας
ζητά απο τον χρήστη να εισάγει έναν
δεύτερο κωδικό πρόσβασης, τον οποίο
συνήθως λαμβάνει μέσω SMS. Με αυτόν
τον τρόπο, αποτρέπεται η πρόσβαση σε
έναν λογαριασμό, ακόμη και αν έχουν
προηγούμενη πληροφόρηση για τα στοιχεία
του χρήστη και τους κωδικούς του.
• Brute-force ή dictionary hacking: αυτό
το είδος κυβερνοεπίθεσης περιλαμβάνει
την προσπάθεια να σπάσει ένας κωδικός
πρόσβασης δοκιμάζοντας διαφορετικούς

• Keyloggers: αυτά τα προγράμματα
είναι σε θέση να καταγράφουν κάθε
πληκτρολόγηση που γίνεται σε έναν
υπολογιστή, ακόμη και αυτό που
βλέπετε στην οθόνη και, στη συνέχεια,
στέλνονται όλες οι καταγεγραμμένες
πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των
κωδικών πρόσβασης) σε έναν εξωτερικό
διακομιστή. Αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις
είναι συνήθως μέρος κάποιου είδους
κακόβουλου λογισμικού που υπάρχει ήδη
στον υπολογιστή. Το χειρότερο πράγμα
για αυτές τις επιθέσεις είναι ότι πολλοί
άνθρωποι τείνουν να χρησιμοποιούν τον
ίδιο κωδικό πρόσβασης και χρήστη για
διαφορετικούς λογαριασμούς και όταν
παραβιαστεί κάποιος, οι hackers αποκτούν
πρόσβαση σε όλες τις σελίδες και τις
πλατφόρμες που έχουν τον ίδιο κωδικό
πρόσβασης. Για να τα προστατευθείτε, είναι
σημαντικό να χρησιμοποιήσετε μία μόνο
επιλογή για καθένα από τα διαφορετικά
προφίλ. Για να γίνει αυτό, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί software διαχείρισης των
κωδικών πρόσβασης, το οποίο επιτρέπει
τόσο τη διαχείριση όσο και τη δημιουργία
διαφορετικών ισχυρών συνδυασμών
πρόσβασης για κάθε υπηρεσία με βάση τις
οδηγίες που έχουν αποφασιστεί.
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Resident Evil Village
Το καλύτερο survival horror της χρονιάς!
60

https://www.residentevil.com/village/

To Resident Evil Village μας μεταφέρει από
την Λουιζιάνα των Η.Π.Α στους χιονισμένους
ορεινούς όγκους της Ρουμανίας. Ο Ethan
Winters γλιτώνοντας στο παρά πέντε, από
τους αιμοσταγείς Bakers και σώζοντας την
αγαπημένη του Mia, προσπαθεί να ξεφύγει
από όλους και όλα. 3 χρόνια αργότερα το
ζευγάρι έχει αποκτήσει μια κορούλα τη
Rose, όμως δυστυχώς όπως όλα δείχνουν
η ευτυχία τους θα έχει… σύντομη διάρκεια.
Ένα βράδυ o Chris Redfield και μια ομάδα
καλά εξοπλισμένων ανδρών εισβάλλει στο
σπίτι του Ethan και αφού πρώτα σκοτώσει
τη Mia εξαφανίζεται προς άγνωστη
κατεύθυνση, αρπάζοντας τη Rose! Ύστερα
από μια αλληλουχία γεγονότων, ο Ethan
για μια ακόμη φορά θα βρεθεί με την πλάτη
στο τοίχο και ο δρόμος του θα τον βγάλει σε
ένα μυστηριώδες χωριό που είναι βγαλμένο
μέσα από τους χειρότερους εφιάλτες του!
Τώρα ο Ethan θα πρέπει να τα δώσει όλα για
να… επιβιώσει!

Τόσο ίδιο και τόσο…
διαφορετικό μαζί!
Δεν θα αναφέρουμε περισσότερα βέβαια
αναφορικά με το dark story, όμως οι
παλαιότεροι παίκτες θα μπορέσουνε εύκολα

να διακρίνουν και την αντιστοιχία με το
Resident Evil 4 και το Las Plagas Incident.
Αυτό που θα προσθέσουμε είναι ότι και
πάλι το story κόβει την ανάσα, είναι γεμάτο
σεναριακές ανατροπές, characters που
καταφέρνουν να παραμείνουν για πάντα
στη μνήμη και ατμόσφαιρα που τσακίζει
κόκαλα. Και ναι και πάλι θα σας σηκωθεί
η τρίχα και θα τρομάξετε, μόνο που στο
νέο Resident, η Capcom δείχνει να έχει
ρίξει κάπως τους τόνους, σε σύγκριση με
το Biohazard που δικαίως συγκαταλέγεται
άνετα στα πιο τρομακτικά και διεστραμμένα
games όλων των εποχών. Ωστόσο, το
Village δείχνει να έχει έναν διαφορετικό
τόνο και αυτό είναι κάτι που αποτυπώνεται
και στο gameplay του, καθώς ο ρυθμός
τη δράσης είναι πολύ πιο γρήγορος (αυτό
είναι κάτι που φαίνεται εύκολα και από τις
πρώτες κιόλας στιγμές στο παιχνίδι), το
combat είναι εμφανώς πιο αναβαθμισμένο,
δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη δυναμική
των όπλων. Ουσιαστικά εδώ οι developers
πήραν το αποδειγμένα πετυχημένο
first-person gameplay που εισήγαγε
το Biohazard και το «εμβολίασαν» με
περισσότερη αδρεναλίνη και εκρηκτική
δράση. Εστιάζοντας περισσότερο στη
λειτουργία του combat, καθίσταται σαφές ότι
τόσο η στόχευση, όσο και το shooting έχουν
υποστεί μεγάλη ανανέωση, ενώ παράλληλα
είναι εμφανές ότι η κίνηση του Ethan
έχει γίνει πιο γρήγορη. Η μάχη ξεχειλίζει
από δυναμισμό, ειδικότερα από τη στιγμή
που ο Ethan καλείται να αντιμετωπίσει
διαφορετικούς τύπους εχθρών που ο
καθένας αντιδράσει με διαφορετικό τροπο
την ώρα της μάχης. Οι δε αναμετρήσεις

με τα διάφορα bosses δείχνουν να εμπίπτουν
στον ίδιο κανόνα με τα υπόλοιπα Resident Evil
games, καθώς η αίσθηση που αφήνουν είναι ότι
δεν προσφέρουν και πολλά περιθώρια επιλογής
και ελευθερίας στον παίκτη. Ένα θετικό στοιχείο
που διαπιστώσαμε είναι ότι η μάχη μπορεί να
είναι αρκετά «boostαρισμένη», όμως αυτό δεν
σημαίνει ότι το Village «ξεχνάει» τα survivalhorror στοιχεία που το έκαναν τόσο αγαπητό σε
εκατομμύρια gamers. Στις πρώτες στιγμές του
παιχνιδιού, τα διαθέσιμα πολεμοφόδια και τα
αντικείμενα που αποκαθιστούν το health σας
βρίσκονται με περισσότερη ευκολία, ωστόσο
όσο προχωράτε και βαθμιαία αυξάνει και η
δυσκολία του παιχνιδιού, τόσο πιο δύσκολα
θα είναι και τα items που σας κάνουν να
αισθάνεστε καλύτερα. Παράλληλα, η Capcom
φρόντισε στο να δώσει μεγαλύτερη ώθηση
και στο στοιχείο της εξερεύνησης. Αν και το
Village σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί ως ένα open-world game
και υπόκειται σε αρκετούς περιορισμούς,
παρόλα αυτά τα περιβάλλοντα είναι μεγαλύτερα
σε σχέση με το παρελθόν, ενώ παράλληλα
υπάρχει το κίνητρο για περισσότερη
εξερεύνηση από τη μεριά του παίκτη (με
μπόλικα rewards και bonus items μάλιστα).
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αποδώσουμε τα
εύσημα στους δημιουργούς για το Level design,
ειδικότερα το σκοτεινό Castle Dimitrescu σε
κάνει να θες να το εξερευνήσεις σπιθαμή
προς σπιθαμή, από τα σκοτεινά υπόγεια και τα
μπουντρούμια του μέχρι τα ανώτερα πατώματα
και τον πύργο, η περιήγηση του παίκτη
στους διαδρόμους του είναι μια πραγματικά
αλησμόνητη «εμπειρία». Φυσικά, αρκετοί από
τους μηχανισμούς του gameplay δείχνουν να
διέπονται από μια old-school προσέγγιση και

αυτό είναι κάτι που σου δημιουργεί ανάμεικτα
συναισθήματα. Είναι τρομερό το πώς οι
δημιουργοί του Resident Evil Village έχουν
κατορθώσει στο να καταστήσουν το παιχνίδι
τόσο οικείο, αλλά και τόσο διαφορετικό μαζί!
Ολοκληρώνοντας το ταξίδι μας στον σκοτεινό
κόσμο του Resident Evil Village δεν θα
μπορούσαμε να μην σταθούμε στον εκπληκτικό
τεχνικό τομέα. H RE Engine κάνει (για μια
ακόμη φορά) πραγματικά θαύματα, με τόσο
τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους να
ξεχωρίζουν για την εντυπωσιακή λεπτομέρεια,
αλλά και για τους μοναδικούς φωτισμούς. Ο
ήχος από τη μεριά του δεν θα μπορούσε παρά
να συμπληρώνει το υψηλό επίπεδο των visuals,
υπενθυμίζοντας τα AAA production values του
τίτλου (αυτά τα πνιχτά ουρλιαχτά των Lycans
συχνά θα σας ξαφνιάσουν δυσάρεστα όταν
παίζετε μετά τα μεσάνυχτα).

A survival-horror masterpiece!
Χωρίς αμφιβολία, το Resident Evil Village
πρόκειται για ένα masterpiece στο genre
του και παρόλο που δεν φέρνει κάτι το
επαναστατικό, είναι μια άκρως rewarding
εμπειρία. Αδιαμφισβήτητα, ένα από τα top
games του 2021 μέχρι στιγμής και μια
εξαιρετική προσθήκη για την gaming library
σας…
18+ | CD Media
PS4/PS5/ XBOX ONE/
XBOX SERIES X-S/ PC
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Ratchet & Clank:
Rift Apart
Το απόλυτο platform game!
62
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ολοκαίνουρια περιπέτεια, μεγάλης διάρκειας.
Όταν ο Dr. Nefarious χρησιμοποιεί μία
συσκευή που του επιτρέπει να μεταφέρεται
σε διαφορετικές διαστάσεις, ώστε να βρει
έναν γαλαξία στον οποίο κερδίζει συνέχεια,
ο Ratchet και ο Clank χωρίζονται. Στην
προσπάθειά τους να ξαναβρεθούν, θα
συναντήσουν ένα νέο Lombax πολεμιστή,
θα εξερευνήσουν νέες και ήδη γνωστές
τοποθεσίες (με νέες παραλλαγές νέων
διαστάσεων) και ένα ολοκαίνουριο
οπλοστάσιο με εξωπραγματικά όπλα.
Το Ratchet & Clank: Rift Apart είναι μία
εξαιρετική αρχή για νέους φίλους της σειράς,
αφού η ιστορία είναι τελείως αυτόνομη.
Ωστόσο, οι παλαιότεροι θα μπορέσουν να
ανακαλύψουν βαθύτερες συνδέσεις με
τους προηγούμενους τίτλους. Τα visuals
είναι καταπληκτικά, οι platform μηχανισμοί
κυριολεκτικά τα «σπάνε» και το transition
από το ένα level στο άλλο που γίνεται
ταχύτατα αποτελούν ορισμένα από τα ατού
του παιχνιδιού. Μάλιστα, οι νέες περιπέτειες
των Ratchet & Clank έρχονται με υποστήριξη
Ελληνικών υποτίτλων και μενού. Χωρίς
αμφιβολία, το Rift Apart δε γίνεται να λείπει
από τη συλλογή κανενός φανατικού φίλου
των platforms, αλλά και του PlayStation 5.

Μετά από 19 χρόνια και τέσσερις
διαφορετικές γενιές PlayStation, το επόμενο
μεγάλο κεφάλαιο της σειράς Ratchet & Clank
κυκλοφόρησε και πραγματικά ξετρέλανε
όλους τους fans του PlayStation 5!
Το Ratchet & Clank: Rift Apart είναι μία

7+ | Sony Hellas
PS5

ΣΑΡΑ ΠΙΡΣ

Το Σανατόριο
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
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Ένα επιβλητικό ξενοδοχείο στις Ελβετικές Άλπεις. Ένα παλιό σανατόριο.
Χωμένο στο χιόνι. Απομονωμένο από τον υπόλοιπο κόσμο… Όταν η
ντετέκτιβ Έλιν Γουόρνερ λαμβάνει μια πρόσκληση από τον αδελφό της να
γιορτάσουν τον πρόσφατο αρραβώνα του σε ένα χειμερινό θέρετρο, δεν
μπορεί παρά να τη δεχτεί. Φτάνοντας όμως στο Λε Σομέ, εν μέσω μιας
χιονοθύελλας, η Έλιν αμέσως νιώθει νευρικότητα. Παρά το ειδυλλιακό
σκηνικό, τόσο ο χώρος όσο και ο αδελφός της, Άιζακ, την αγχώνουν. Και
όταν ξυπνούν, το επόμενο πρωί, η αρραβωνιαστικιά του έχει εξαφανιστεί.
Ενώ η χιονοθύελλα μαίνεται, και η γυναίκα παραμένει άφαντη, οι ένοικοι
του ξενοδοχείου αρχίζουν να πανικοβάλλονται…

ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ

Πάστα Σεράνο
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ

Ο Άγγελος ετοιμάζεται να αποφυλακιστεί έπειτα από 20 χρόνια, αλλά
δεν νιώθει καμία χαρά. Φοβάται τη ζωή εκεί έξω. Ακόμα και στη φυλακή όμως υπάρχουν άνθρωποι που τον στηρίζουν, ενθαρρύνοντάς
τον να γράψει την ιστορία του, για όλα όσα τον έφεραν ως εδώ. Με
ένα φύλλο χαρτί που θα ανοίξει σαν λευκό πανί, θα ταξιδέψει στα
πιο άγρια κύματα του πόνου. Θα κατέβει στο υπόγειο της ψυχής του,
θα ξεκλειδώσει τη σκουριασμένη πόρτα και θα αναμετρηθεί με τον
βάναυσο πατέρα του, με την κακοποίηση της μητέρας και της αδερφής του, και τον Αλέξανδρο, τον φίλο που τον μύησε στον έρωτα,
στη χαρά της ψευδαίσθησης αλλά και στις εξαρτήσεις και τον πόνο.
Το φως εναλλάσσεται με το σκοτάδι. Η ελπίδα με την απόγνωση.

ΜΑΝΙΝΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

Αέρας στο Πρόσωπό της
Εκδόσεις ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δύο πολύ διαφορετικές γυναίκες αγωνίζονται να επιβιώσουν σε
ένα μικρό ελληνικό νησί, διακόσια χρόνια μακριά η μία από την
άλλη. Η πρώτη είναι κοριτσάκι όταν αρχίζει η ιστορία της, το 1821. Η
δεύτερη είναι μια σύγχρονη σαραντάρα, στη δύσκολη χρονιά 2021.
Τις ακολουθούμε καθώς παλεύουν σκληρά, καθώς προσπαθούν
να ξεπεράσουν τον καιρό τους… Ζούνε τις ιστορίες τους στην κόψη
του ξυραφιού της Ιστορίας, κι αυτό που ξέρουν τις ενώνει χωρίς να
το ξέρουν, σαν μια κλωστή που κεντάει διακόσια ολόκληρα χρόνια
την κοινή τους μοίρα.

ΧΑΒΙΕΡ ΜΑΡΙΑΣ

Έτσι αρχίζει το Κακό
Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ
Μαδρίτη, 1980. Η Ισπανία αρχίζει να συνέρχεται από τη δικτατορία του Φράνκο. O νεαρός Χουάν ντε Βέρε προσλαµβάνεται στην πρώτη του δουλειά, µια
δουλειά που θα σηµαδέψει την υπόλοιπη ζωή του. Θα βυθιστεί, πρώτα από
υποχρέωση και στη συνέχεια από πόθο, στον µελαγχολικό και δίχως συγχώρεση κόσµο του εργοδότη του, του Εντουάρντο Μουριέλ. Η γυναίκα του, η
τρυφερή και θλιµµένη Μπεατρίθ, γλιστρά σαν ανεπιθύµητο φάντασµα µέσα
στο σπίτι του συζύγου της και βρίσκει ανακούφιση σε άλλα κρεβάτια. Στον
περίγυρο του ζευγαριού βρίσκεται o µυστηριώδης Χόρχε Βαν Βέκτεν, για το
παρελθόν του οποίου φτάνουν στον Μουριέλ φήµες τις οποίες δεν αντέχει
να διερευνήσει, γι’ αυτό και ζητά από τον Χουάν να το κάνει στη θέση του…

ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΡΔΑΚΗ

Ο Μέντοράς μου
Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ
Δεν είναι κακό να ονειρεύεσαι την κορυφή. Αρκεί να θυμάσαι ότι ανήκει πάντα
σε έναν. Όταν ο Μέντορας ερωτεύεται τη μαθητευόμενή του, το όνειρο βγαίνει
αληθινό. Ένας κερδίζει την κορυφή, ένας πρέπει να πέσει στον γκρεμό. Φήμες
λένε… ότι ήταν το ίδιο πρόσωπο. Ήταν ο μέντοράς της. Ήταν η μαθητευόμενή
του. Ήταν μια συγκλονιστικά υπέροχη και αφανιστική αγάπη. Έγιναν το πρωτοσέλιδο και η πιο πολυσυζητημένη εξαφάνιση. Για να κατανοήσει κάποιος το
έγκλημα της λίμνης, πρέπει πρώτα να σκύψει στον πυρήνα αυτής της ολέθριας
σχέσης. Τα όσα ακολουθούν είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι. Ένας βασανιστικός
γρίφος. Πολύτιμος σύμμαχος σε αυτό είναι μονάχα η ευφυΐα, μέχρι να διαπιστώσεις ότι αντίπαλός σου δεν ήταν άλλος από την ίδια την αλήθεια.

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

Ο Κουτσός Άγγελος
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Αθήνα 1943. Ένας ντετέκτιβ, Ελληνοαμερικανός, βρίσκεται εδώ και λίγα
χρόνια στην Ελλάδα, κυνηγημένος από τους εχθρούς του. Φυτοζωεί από το
επάγγελμά του και ενώ ο πόλεμος διαλύει τις τελευταίες του ελπίδες, κάποιος
του αναθέτει την προστασία ενός κοντραμπασίστα της όπερας. Μετέωρος
μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας, θα συναντήσει πλάσματα φτιαγμένα από
τα υλικά του πόνου και της επιβίωσης.Όλοι τους έχουν δαγκώσει το μήλο της
αμαρτίας. Όλοι τους μπορούν είτε να σωθούν είτε να χαθούν. Μήπως για να
σωθεί η ψυχή ενός τόπου πρέπει να επιζήσουν και η αρετή και ο πειρασμός;

65

70459 Back to the Future
Marty McFly και
καθηγητής Emmett Brown
70317 Back to the Future Συλλεκτικό
όχημα DeLorean
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70634 Back to the Future
Μέρος 2ο Περιπέτειες με
τα Ιπτάμενα Πατίνια

70633 Back to the Future
Όχημα Pick-Up
του Marty McFly

