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iPhone 13 Pro & Pro Max: η επέλαση της Apple!
Dune: το απόλυτο κινηματογραφικό blockbuster του 2021!
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δυνατού δικτύου καταστημάτων. Με εφόδια την καινοτομία, την ευελιξία, το χαμηλό κόστος
κεφαλαίου εκκίνησης και τη διαρκή μας στήριξη, έχεις όσα χρειάζεσαι για να πετύχεις τους
υψηλούς επαγγελματικούς σου στόχους!
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Πέτρος Κυπραίος [p.kypraios@smartpress.gr]

Social Media: μια επανάσταση με… πολλά ερωτήματα!
Τα Social Media έφεραν τεράστιες αλλαγές στις ζωές
μας, αλλάζοντας εκ βαθέων ακόμη και την ίδια τη
σύσταση της κοινωνίας. Κάτι που ξεκίνησε ως πείραμα
και ίσως ένα «γοητευτικό» παιχνίδι στις αρχές των 00s,
μετατράπηκε μέσα σε μερικά χρόνια σε καταλύτη της
ανθρώπινης ιστορίας. Όπως ο προσωπικός υπολογιστής,
το Internet και το smartphone, έτσι και τα Social Media
έφεραν μια νέα επανάσταση. Οι πιο σύγχρονες γενιές
πλέον δύσκολα μπορούν να θυμηθούν τον εαυτό τους,
χωρίς να ενημερώνεται από το News Feed του Facebook
ή χωρίς να κάνουν τις χαρακτηριστικές καρδούλες σε
φωτογραφικά ενσταντανέ από τις διακοπές του Χ celebrity
στο Instagram. Τα Social Media άλλαξαν τον κόσμο και
μαζί τους αλλάξαμε κι εμείς, όμως όπως συμβαίνει με
κάθε επανάσταση και σε κάθε αλλαγή, το νόμισμα έχει δύο
όψεις… Τα Social Media αποτελούν αντικείμενο μελέτης
τα τελευταία χρόνια από την επιστήμη της ψυχολογίας (κι
όχι άδικα), καθώς εγείρουν πολλές φορές ναρκισσιστικές
τάσεις που πολλοί από εμάς κρύβουμε μέσα μας. Αν
και μας χαρίζουν τρομερή δύναμη, η αλήθεια είναι ότι
βρισκόμαστε σε ένα διαρκές σπιράλ υπερέκθεσης του
εαυτού μας, χάνοντας ενδεχομένως και την τελευταία
ικμάδα ιδιωτικότητας στην σημερινή digital εποχή.
Αναμφίβολα, η ατελείωτη ροή της πληροφορίας που
εκλαμβάνει ο μέσος χρήστης δεν μπορεί να συγκριθεί με
τίποτα άλλο στην ανθρώπινη ιστορία και αυτό ήταν κάτι που
βοήθησε ανθρώπους που δεν είχαν πρόσβαση στη γνώση
να ανοίξουν τους ορίζοντες τους. Ποιες είναι οι διαφορές
ενός profile με τον πραγματικό μας εαυτό; Μήπως όλοι
κάπου (άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο) την έχουμε
πατήσει κι έχουμε γίνει «ειδήμονες» και «επαΐοντες» σε
γνωστικά και επιστημονικά πεδία, στα οποία δεν θα έπρεπε
να εκφέρουμε άποψη; Ποιος τελικά ελέγχει τη ροή της
πληροφορίας και μήπως οι νέοι «δικτάτορες» της digital
εποχής δεν θα φορούν στρατιωτικές στολές με παράσημα,
αλλά θα είναι εκείνοι που θα μπορούν να ελέγχουν τη ροή
της πληροφορίας μέσω των SoMe platforms;
Δεν νομίζουμε ποτέ ξανά μια «επανάσταση» στην
ανθρώπινη ιστορία να δημιούργησε τόσα πολλά
ερωτήματα…
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«Δηλώσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς που τυχόν
δημοσιεύονται στο παρόν τεύχος, μπορούν να γίνονται
μέχρι τη λήξη του ίδιου ημερολογιακού μήνα για
τον οποίο εκδόθηκε το τεύχος, εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά στην καταχώρηση.»
το περιοδικό Digital Life κυκλοφορεί 11 φορές το χρόνο.
Οι απόψεις που εκφράζονται σε ενυπόγραφα άρθρα δε
συμπίπτουν απαραίτητα μ’ αυτές του περιοδικού. Υλικό
που αποστέλλεται προς δημοσίευση δεν επιστρέφεται
ανεξαρτήτως αν δημοσιεύτηκε. Απαγορεύεται η ολική
ή μερική αναδημοσίευση οποιουδήποτε κειμένου,
διαγράμματος ή φωτογραφίας, με οποιοδήποτε τρόπο
και σε οποιαδήποτε γλώσσα, χωρίς τη γραπτή άδεια
του εκδότη.

Οι νέες θήκες της Speck για iPhone 13
Οι νέες θήκες της Speck που, για μία
ακόμη φορά, κάνουν τη διαφορά. Είναι
slim, αλλά άκρως προστατευτικές,
dual-layer θήκες Presidio, 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

Full συμβατότητα
με αξεσουάρ
MagSafe

H Speck διαθέτει και
θήκες που είναι πλήρως
συμβατές με την
τεχνολογία MagSafe.
Οι ειδικοί ενσωματωμένοι
μαγνήτες που φέρουν
οι θήκες της Speck
διακρίνονται για την
αξιοπιστία και την
υψηλή τους ποιότητα και
δουλεύουν στην εντέλεια
με όλα τα Apple-based
MagSafe αξεσουάρ!

Aντιμικροβιακή
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 θήκες
Speck 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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To foldable που κάνει “flip”
τη mobile καθημερινότητά μας!
Το Samsung Galaxy Z Flip3 5G που ανακοινώθηκε το καλοκαίρι
έρχεται για να αλλάξει όλα όσα γνωρίζαμε για τα foldable, με τη
Samsung να δημιουργεί νέα trend στη συγκεκριμένη κατηγορία,
κάνοντας ένα "flip" τη mobile καθημερινότητά μας!

Ανθεκτικότητα και σχεδιασμός που
αποπνέει… class!
Το Samsung Galaxy Z Flip3 5G ενσωματώνει
μια ξεχωριστή σχεδιαστική γλώσσα που
το καθιστά trendy και συγχρόνως classy. Η
εντυπωσιακή φορητότητα σε συνδυασμό με το
personalized design, το κάνουν ένα πραγματικό
μίνι τεχνολογικό κομψοτέχνημα, το οποίο
ενσωματώνει χρόνια τεχνολογικής εξέλιξης. Με
βάρος που ανέρχεται μόλις στα 183 γραμμάρια
και μήκος που δεν ξεπερνάει τα 87mm όταν
βρίσκεται σε folded status, το Samsung Galaxy
Z Flip3 5G μπορεί να χωρέσει με άνεση ακόμη
και σε μικρή τσάντα, ακόμη και στην μπροστινή
τσέπη των λεπτών jeans σου.
Χρησιμοποιώντας επίστρωση Gorilla Glass
Victus, το Samsung Galaxy Z Flip3 5G θα
εκπλήξει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς με
την εκπληκτική του αντοχή σε γρατζουνιές.
Μάλιστα, η Samsung δεν σταμάτησε μόνο εδώ
όμως, καθώς το Samsung Galaxy Z Flip3 5G
είναι το πρώτο Samsung Galaxy foldable το
οποίο εμφανίζει ανθεκτικότητα στις σταγόνες
του νερού και τις πιτσιλιές, όποτε μπορείτε
να το χρησιμοποιήσετε ακόμη και όταν ο
φθινοπωρινός καιρός αρχίζει και αγριεύει.
Και φυσικά τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν
είναι τα μόνα που καθιστούν το Samsung
Galaxy Z Flip3 5G ξεχωριστό, καθώς
το μικροσκοπικό foldable της Samsung
είναι σχεδιασμένο για να αντέξει έως
200.000 αναδιπλώσεις. Η δε εσωτερική
αναδιπλούμενη οθόνη Dynamic AMOLED
2Χ με ανάλυση FHD+ (2640x1080 pixels)
και με προσαρμόσιμο refresh rate στα 120Hz
(Infinity Flex Display) το οποίο επιτρέπει
να scrollάρετε με εκπληκτικό τρόπο στις
αγαπημένες εφαρμογές και να απολαύσετε
video και αγαπημένα games με ανεπανάληπτη
ομαλότητα. Και φυσικά δεν μπορούμε να
παραλείψουμε την Super AMOLED εξωτερική
οθόνη cover screen των 1.9 ιντσών, η οποία
είναι χωρίς προεξοχές και αποστολή της είναι

να σας κρατάει μονίμως ενήμερους και up-todate! Μάλιστα, με την συγκεκριμένη οθόνη
μπορείτε να τραβήξετε selfies και να κάνετε
video recording, χωρίς καν να χρειαστεί να
ξεδιπλώσετε το smartphone σας.

Γρήγορο και αποδοτικό!
Με το Snapdragon 888 SoC στο εσωτερικό του
και σε συνεργασία με τα 8GB LPDDR5, το μόνο
σίγουρο είναι ότι θα ξεχάσετε τι σημαίνει «lag»,
καθώς οι πιο απαιτητικές εφαρμογές και το
multitasking τρέχουν ακόμη πιο γρήγορα.
Και επειδή η φωτογραφία είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της mobile καθημερινότητας μας,
η Samsung σχεδίασε το Samsung Galaxy
Z Flip3 5G, ώστε να ανυψώσει τις mobile
φωτογραφίες σας στο επόμενο… level.
Ενσωματώνοντας δύο φακούς στο rear τμήμα
(ευρυγώνιο 12MP F.18 και Ultra-wide 12MP
F2.2) και μία εσωτερική κάμερα στα 10MP
F2.4, το Samsung Galaxy Z Flip3 5G φέρει
εντυπωσιακά ανεπτυγμένη τεχνολογία στον
τομέα της mobile φωτογραφίας, η οποία μάλιστα
συμβαδίζει και με την ξεχωριστή «foldable»
φύση του κινητού.
Εάν σας αρέσουν οι mobile photos που
θα… "ρίξουν" τα social media, τότε μπορείτε
εύκολα να βασιστείτε στη λειτουργία Flex,
το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να βγάλετε
εμβληματικές πόζες χωρίς να απαιτείται
οποιοδήποτε εξωτερικό πρόσθετο αξεσουάρ. Το
μόνο που έχετε να κάνετε; Απλώς, ξεδιπλώστε
το smartphone και ακουμπήστε το Flip3 στο
τραπέζι και αφήστε τη συσκευή της Samsung να
αναλάβει τα… υπόλοιπα!

Flip it… love it!
Το κομψό και compact design, η αντοχή, οι
εντυπωσιακά εύχρηστες «flip» λειτουργίες και
το performance που «πετάει» καθιστούν το
Samsung Galaxy Z Flip3 5G, μία state-of-the art
λύση που περνάει την κατηγορία των Samsung
foldables σε μια νέα, συναρπαστική εποχή!
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Apple iPhone
13 Pro
13 Pro Max

&

ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΑ TECH SPECS
ΤΩΝ ΝΈΩΝ ΠΑΝΊΣΧΥΡΩΝ FLAGSHIPS!
Η Apple δεν φαίνεται να φοβάται και ιδιαίτερα ότι το νούμερο 13 θα
αποδειχθεί «γρουσούζικο», καθώς τα νέα iPhone 13 μοιάζουν να έχουν την
τύχη με το μέρος τους. Στο πλαίσιο του Apple September event 2021, η Apple
ανακοίνωσε 4 νέα iPhone 13 μοντέλα, με όλα τα φώτα βέβαια να πέφτουν
πάνω στα iPhone 13 Pro και iPhone Pro Max, τα οποία αποτελούν και τις δύο
μεγάλες ναυαρχίδες του κολοσσού των νέων τεχνολογιών.

Αν και η Apple είναι εμφανές ότι δεν
θέλησε να πειραματιστεί με το εξωτερικό
design, έτσι λοιπόν και πάλι και στα 4
μοντέλα μπορούμε να διακρίνουμε την
ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία με το περσινό
line-up, ωστόσο έχουμε μια σαφή μείωση
(κατά περίπου 20%) του Face ID.
Ωστόσο, το R&D τμήμα της Apple έδωσε
μεγαλύτερη έμφαση στην αντοχή της
συσκευής, καθώς το ανοξείδωτο ατσάλι,
το ενισχυμένο προστατευτικό γυαλί στην
οθόνη και η πιστοποίηση IP68, καθιστούν
τη σειρά iPhone 13 ακόμη πιο ανθεκτική.
Σε ότι έχει να κάνει με τα displays των δύο
«μεγάλων» της οικογένειας των iPhone
13, το Pro διαθέτει οθόνη Super Retina
XDR με διαγώνιο στις 6.1 ίντσες και το Pro
Max με διαγώνιο στις 6.7 ίντσες, με την
Apple να προτιμάει και για τα δύο μοντέλα
την τεχνολογία OLED.

Όλα τα λεφτά βέβαια είναι η ύπαρξη της
τεχνολογίας ProMotion, η οποία ουσιαστικά
«μυεί» τα νέα iPhone στον fast & fluid κόσμο
των 120Hz. Αν και τα Android phones εδώ και
καιρό κατείχαν τα ηνία στην συγκεκριμένη
τεχνολογία, τώρα είναι η σειρά της Apple
να δοκιμάσει την μαγεία που προσφέρουν
τα variable refresh rates. Τι πρακτικά
σημαίνουν 120Hz; Απίστευτα smooth
scrolling, αλλά και τη δυνατότητα για adaptive
frame rate, με την οθόνη να «καταλαβαίνει»
την δραστηριότητα που συμβαίνει και έτσι να
αυξομειώνει τα Hz για καλύτερη ενεργειακή
διαχείριση και οικονομία στην μπαταρία.
Και μπορεί ο ρυθμός ανανέωσης να είναι
ένα από τα feature του νέου iPhone που
θα συζητηθεί σημαντικά στις τάξεις των
φίλων της τεχνολογίας, όμως το πραγματικό
«αστέρι» όλων των iPhone είναι το A15 Bionic
chipset που βρίσκεται στο εσωτερικό. Το
A15 Bionic διαθετεί τεχνολογία κατασκευής
στα 5nm και αποτελείται (κρατηθείτε…) από
15 δισεκατομμύρια τρανζίστορ. Το εν λόγω
SoC που ενσωματώνει στο maximum την
state-of-the art τεχνολογία της Apple έρχεται
με 6πύρηνη CPU και 5-core GPU (ένας
παραπάνω πυρήνας από τα «απλά» μοντέλα

iPhone 13 και mini). Τόσο το iPhone 13 Pro,
όσο και το iPhone 13 Pro Max έρχονται
με διαφορετικό storage, προσφέροντας
αποθηκευτικό χώρο στα 128, 256, 512GB και
1ΤΒ (δυνατότητα για προσθήκη microSD card
ως είθισται δεν υπάρχει). Το performance που
μας υπόσχονται τα νέα μοντέλα θα είναι…
«διαστημικό» και πραγματικά ανυπομονούμε
για τα πρώτα benchmarks και τις μάχες με τα
Snpadragon και τα υπόλοιπα chipsets.
Παράλληλα, τηρώντας την παράδοση,
οι users πρόκειται να συναντήσουν ένα
triple camera setup, το οποίο σημαντικά
αναβαθμισμένο. Συγκεκριμένα, στα
«pro» iPhone 13 φιλοξενούνται μία main
camera των 26mm με διάφραγμα στα f/1.5
aperture, μία ultra-wide (0.5X, 13mm
και f/1.8 aperture και μια Zoom camera με
τριπλό ζουμ. Μια «αποκλειστικότητα» των
Pro μοντέλων είναι και ο LidAR sensor,
ο οποίος χρησιμοποιείται για εφαρμογές
επαυξημένης πραγματικότητας. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η Apple δούλεψε εντατικά
πάνω στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών
όπως είναι για παράδειγμα το SmartHDR4, η
νεότερη έκδοση του ειδικού φωτογραφικού
αλγορίθμου της Apple, η οποία απεικονίζει
κάθε θέμα με απόλυτο ρεαλισμό.
Τέλος, ένας πολύ καλός λόγος έτσι ώστε
οι users να «επενδύσουν» σε ένα Pro Max
αντί ενός Pro είναι η χωρητικότητα της
μπαταρίας. Φέτος, η Apple αύξησε την
χωρητικότητα και στα 4 νέα μοντέλα της,
μόνο που το iPhone 13 Pro Max είναι ο
πραγματικός «πρωταθλητής» έχοντας 20%
μεγαλύτερη μπαταρία. Αν και η Apple κατά
την προσφιλή της συνήθεια δεν ανακοινώνει
πολλά στοιχεία για την χωρητικότητα που
διαθέτουν οι μπαταρίες των iPhone, ωστόσο
αναφέρει ότι το iPhone 13 Pro προσφέρει 1.5
ώρα παραπάνω αυτονομία από το iPhone
12 Pro, ενώ το iPhone 13 Pro Max σπάει τα
κοντέρ με 2.5 ώρες αυτονομίας παραπάνω
έναντι του iPhone 12 Pro Max. Όπως και
πέρσι υποστηρίζεται η τεχνολογία MagSafe
Wireless Charging.

11

12

iPhone 13 &
iPhone 13 Mini
ΜΙΚΡΆ ΣΕ ΔΙΑΣΤΆΣΕΙΣ, ΑΛΛΆ «ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΆ»
ΣΕ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ!
Όπως και πέρυσι, ακολουθώντας μια παρόμοια φιλοσοφία με το 2021, το πιο
οικονομικό iPhone 13 θα έρθει σε δύο εκδόσεις: το κανονικό μοντέλο 6,1
ιντσών και το μικρότερο iPhone 13 mini των 5,4 ιντσών. Η οθόνη εξακολουθεί
να υποστηρίζει την τεχνολογία OLED, τα πλαϊνά μέρη είναι ακόμα από
αλουμίνιο και τα πάντα είναι “στριμωγμένα” ανάμεσα σε δύο πλάκες γυαλιού
εμπρός και πίσω.
Σε αντίθεση με το iPhone 12, το οποίο
ήταν ριζικά ανανεωμένο εμφανισιακά,
το iPhone 13 έχει την ίδια εμφάνιση με
το μοντέλο του περασμένου έτους, με
μια διαφορά. Την λεπτή εγκοπή Face
ID που είναι 20% μικρότερη σε σχέση
με πέρυσι, πράγμα που σημαίνει ότι
θα καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στην
κορυφή του τηλεφώνου σας. Τα καλύτερα
“κρύβονται” μέσα, καθώς υπάρχει ένας
πιο ισχυρός επεξεργαστής: ο A15 Bionic,
ο οποίος σύμφωνα με την Apple είναι
ταχύτερος και πιο αποδοτικός σε σχέση με

το περσινό chip A14 Bionic. Είναι ακόμα
ένα chip των 5nm με 6-πυρήνες CPU
και η Apple λέει ότι είναι η “ταχύτερη
CPU σε smartphone, ever”, έως και 50%
ταχύτερη από τον ανταγωνισμό. Λέει
επίσης ότι η GPU είναι έως και 30%
πιο γρήγορη από του ανταγωνισμού. Η
μεγαλύτερη αλλαγή έρχεται με τη μορφή
της τεχνολογίας στην κάμερα και έχει
άμεση σχέση με το περσινό iPhone 12
Pro Max, καθώς για το βασικό iPhone
13 έχει την ίδια κάμερα που η Apple
τοποθέτησε στο κορυφαίο smartphone

της για το 2020, μόνο που τώρα έχουμε
αισθητήρα ευρείας κάμερας που είναι 47%
μεγαλύτερος από πέρυσι, επιτρέποντάς
της έτσι να λαμβάνει περισσότερο φως σε
σκοτεινότερα περιβάλλοντα με λιγότερο
θόρυβο. Ο νέος ευρυγώνιος αισθητήρας
είναι 12MP με διάφραγμα φακού f/1.6,
ενώ η νέα ultrawide κάμερα 12MP διαθέτει
φακό f/2.4 και οπτικό πεδίο 120 μοιρών. Το
iPhone 13 θα διαθέτει επίσης την τεχνολογία
σταθεροποίησης που παρουσίασε η
Apple πέρυσι στο 12 Pro Max, η οποία κινεί
ελαφρώς τον ευρύ αισθητήρα για να μειώσει
τους κραδασμούς. Η Apple παρουσίασε
επίσης μια νέα “κινηματογραφική
λειτουργία” για βίντεο, η οποία επιτρέπει στο
εφέ rack focus να αλλάζει την εστίαση κατά
τη διάρκεια ενός βίντεο. Κατά την εγγραφή
ενός βίντεο, η κινηματογραφική λειτουργία
θα αλλάζει έξυπνα την εστίαση όταν οι
άνθρωποι εισέρχονται στο πλάνο ή κοιτούν
μακριά από την κάμερα. Θα έχετε επίσης
τη δυνατότητα να αλλάξετε χειροκίνητα
την εστίαση ή να την κλειδώσετε σε ένα
συγκεκριμένο αντικείμενο. Εδώ σημειώστε
πως για τέλειες λήψεις selfie και άριστη

ποιότητα στις βιντεο-κλήσεις, η μπροστινή
κάμερα θα διαθέτει επίσης υποστήριξη
κινηματογραφικής λειτουργίας.
Μην νομίζετε πως δεν έχει φροντίσει η
αγαπημένη σας εταιρεία και για την αύξηση
ταχυτήτων στο mobile internet, άλλωστε
στην εποχή του 5G δεν θα μπορούσε να
πράξει και διαφορετικά! Η Apple υπόσχεται
βελτιωμένη απόδοση 5G σε σύγκριση με το
iPhone 12 και θα υποστηρίξει 200 παρόχους
σε περισσότερες από 60 χώρες και
περιοχές μέχρι το τέλος του έτους.
Σε ό,τι έχει να κάνει με την μπαταρία
τους δεν υπάρχει κανένας απολύτως
λόγος ανησυχίας, καθώς το iPhone 13 θα
προσφέρει επίσης μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής της μπαταρίας: το iPhone 13 Mini
θα έχει 1,5 ώρα μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής μπαταρίας από το iPhone 12 Mini,
ενώ το μεγαλύτερο iPhone 13 θα έχει
έως και 2,5 ώρες μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής μπαταρίας σε σύγκριση με το iPhone
12. Όλα αυτά οφείλονται σε βελτιώσεις
του λογισμικού και στην εξοικονόμηση
ενέργειας του SoC A15 Bionic.
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iPad Mini
(6th gen)

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ, ΕΥΈΛΙΚΤΟ ΚΑΙ… COOL!
Από τη στιγμή της φετινές ανακοίνωσης του iPad Pro ήταν εμφανές ότι το
iPad Mini «διψούσε» για… ανανέωση. Οι διάφορες πηγές μάλιστα ανέφεραν
ότι στο event του Σεπτεμβρίου, η Apple θα προχωρούσε στο redesign
του iPad Mini και τελικά ο κολοσσός της τεχνολογίας δικαίωσε όχι μόνο
τους leakers, αλλά και τις προσδοκίες των Apple fans, καθώς το νέο Mini
επανασχεδιάστηκε για τα καλά και έγινε πιο cool και ισχυρό από ποτέ!

Ουσιαστικά δεν θα ήταν υπερβολή να το
χαρακτηρίζαμε ως μία «μίνι» έκδοση του
iPad Pro, καθώς φαίνεται ότι εξωτερικά
διαθέτει έναν πιο flat σχεδιασμό στις
άκρες, ενώ έρχεται σε 4 χρώματα, τα
οποία περιλαμβάνουν το μωβ, ροζ,
starlight και Pink grey. Σε ότι έχει να κάνει
με το display, εδώ η πρόταση της Apple
αγγίζει τις 8.3 ίντσες, χωρίς ωστόσο
να χάνεται η elegant φιλοσοφία που
χαρακτήριζε τα προηγούμενα μοντέλα
της δημοφιλούς σειράς (και που ως
γνωστόν τόσο πολύ λάτρεψαν οι fans).

Επιπλέον, το iPad Mini (6th gen.) είναι
γρήγορο ή μάλλον για την ακρίβεια…
πολύ πιο γρήγορο σε σύγκριση με τον
προκάτοχο του, καθώς προσφέρει 40%
μεγαλύτερο CPU performance και 80%
πιο βελτιωμένα visuals στον τομέα της
GPU. Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί με
τέτοιο τρόπο ώστε να συνεργάζεται στην
εντέλεια με τα iPadOS 15 features, τα
οποία απαιτούν ακόμη μεγαλύτερη ισχύ
(όπως για παράδειγμα είναι η λειτουργία
του live translation). Το πιο εντυπωσιακό
χαρακτηριστικό του αναβαθμισμένου iPad

Mini είναι ότι η Apple πέταξε στον κάλαθο
των αχρήστων την Lightning port και την
αντικατέστησε με μία USB-C. Αυτή η κίνηση
είναι πολύ σημαντική, καθώς με αυτό τον
τρόπο το iPad Mini αποκτάει τη δυνατότητα
συνεργασίας με μια μεγάλη ποικιλία
περιφερειακών που μπορούν να βελτιώσουν
την εμπειρία που προσφέρει στον χρήστη.
Παράλληλα, το iPad Mini θα διαθέτει stereo
ηχεία, ενώ υποστηρίζει και το Apple Pencil
(2nd gen.). Και επειδή βρισκόμαστε την εποχή
του 5G, το mini της οικογένειας των iPad
θα υποστηρίζει δυνατότητα σύνδεσης στα

δίκτυα 5G με ταχύτητες που φτάνουν τα 3.5
GBps. Εξυπακούεται ότι θα διαθέτει back
camera στα 12MP, η οποία μάλιστα θα μπορεί
να πραγματοποιήσει video recording σε
ανάλυση 4Κ, αλλά και εμπρόσθια selfie cam
με ανάλυση στα 12MP. Χωρίς αμφιβολία, το
νέο Mini είναι μια τεράστια αναβάθμιση σε
σχέση με το μοντέλο που συναντήσαμε πριν
2 έτη, καθώς διαθέτει SoC που πραγματικά
«πετάει», το ίδιο sleek και elegant design που
χαρακτηρίζει τα προϊόντα της Apple και όλα
εκείνα τα ξεχωριστά features που αγαπούν οι
fans της Apple!
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Xiaomi 11T &
Xiaomi 11T Pro
ΑΣΤΡΑΠΙΑΊΟ
PERFORMANCE ΚΑΙ
ΠΡΟΣΙΤΈΣ ΤΙΜΈΣ!

H Xiaomi πραγματοποίησε τη δική της αντεπίθεση, εμπλουτίζοντας
ακόμη περισσότερο τη σειρά Xiaomi 11! Τα 11Τ και 11 Pro που μόλις
παρουσιάστηκαν έχουν ουσιαστικά δομηθεί πάνω στη λογική υψηλή
απόδοση σε τιμές… «σκάνδαλο». Για να δούμε όμως αναλυτικά τι μας
επιφύλασσε το χθεσινό event της Xaomi…

Xiaomi 11T Pro
Το event άνοιξε με την παρουσίαση του νέου
Xiaomi 11T Pro που τροφοδοτείται από το
chipset Snapdragon 888 (όχι την παραλλαγή
Plus) όπως το Mi 11 Pro. Όμως εδώ έχουμε
μια μικρότερη επίπεδη οθόνη 6,67 ιντσών
(AMOLED) με ανάλυση 1080p+ (20: 9), σε
σύγκριση με την καμπύλη οθόνη των 6,81
ιντσών και των 1440p+. Στην παρούσα
έκδοση T έχουμε ρυθμό ανανέωσης 120Hz
με ρυθμό δειγματοληψίας αφής 480Hz
και υποστήριξη HDR10+, αν και η μέγιστη
φωτεινότητα είναι τώρα στα 1.000 nits (από
1.500 nits).
Η άλλη σημαντική διαφορά είναι η κύρια
κάμερα, η οποία διαθέτει πλέον έναν
αισθητήρα 108MP (2,1 μm pixel με 9-σε-1
binning), αντικαθιστώντας τον αισθητήρα
50MP του προηγούμενου μοντέλου (2,8
μm pixel με binning). Λείπει το OIS, που είχε
ακόμη και η vanilla παραλλαγή του Mi 11.
Ωστόσο, η μεγαλύτερη υποβάθμιση είναι ότι
δεν υπάρχει ο periscope φακός 5x zoom και
η ultra-wide κάμερα υποβιβάστηκε σε έναν
αισθητήρα 8MP με στενότερο φακό 120°
(έναντι 13MP των 123º). Ως παρηγοριά στους
χρήστες της η εταιρεία τοποθέτησε τηλεφακό
των 5MP.

Φορτίζει αστραπιαία
Το ενσύρματο σύστημα φόρτισης 11T Pro
ξεπερνά αυτό του Mi 11 Pro με σχεδόν
διπλάσια ισχύ: υποστηρίζει το HyperCharge
120W της Xiaomi για την μπαταρία των 5.000
mAh. Η πλήρης φόρτιση διαρκεί μόλις 17
λεπτά, ενώ προηγουμένως χρειαζόντουσαν
έως 36 λεπτά. Από το 0 έως το 72%

απαιτούνται μόλις 10 λεπτά και είναι αρκετή η
αυτονομία για 7 ώρες αναπαραγωγής βίντεο,
5 ώρες πλοήγησης ή 2 ώρες εγγραφής
βίντεο 1080p.
Το Xiaomi 11T Pro θα είναι διαθέσιμο σε
τρία χρώματα: μαύρο, μπλε και λευκό,
ξεκινώντας από €650 για τη βασική
έκδοση των 8GB RAM (LPDDR5) και 128GB
αποθηκευτικού χώρου (UFS 3.1). Στη
συνέχεια, στα €700 αποκτάτε το μοντέλο
8/256GB και €750 για το μοντέλο των
12/256GB.

Xiaomi 11T
Το Xiaomi 11T είναι παρόμοιο με τον
αδελφό του (Pro), έχει την ίδια AMOLED
οθόνη των 6,67 ιντσών στα 120Hz και
φαινομενικά πανομοιότυπη πίσω κάμερα
108MP+8MP+5MP. Εκεί που διαφέρει
είναι το chipset, καθώς είναι το Dimensity
1200-Ultra, ένα chipset 6nm.
Η κάμερα είναι ως επί το πλείστον είναι ίδια,
εκτός από το OIS που λείπει στη μονάδα
108 MP και το εξαιρετικά ευρύ φάσμα
με αισθητήρα 8 MP (αντί για 13 MP). Το
μοντέλο Τ παίρνει μια μεγαλύτερη μπαταρία,
5.000mAh (από 4.600mAh) και ελαφρώς
ταχύτερη φόρτιση στα 67W (από 55W). Είναι
αρκετά γρήγορο για τους περισσότερους
καθώς επιτυγχάνει πλήρη φόρτιση σε 36
λεπτά. Από θέμα τιμής, το 11T στην έκδοση
8GB/128GB κοστίζει €500, ενώ όσοι
χρειάζεστε περισσότερο αποθηκευτικό
χώρο (256 GB), θα δώσετε €550.
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G50
ΤΟ ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ 5G SMARPTHONE ΤΗΣ
NOKIA ΕΊΝΑΙ ΓΕΓΟΝΌΣ!
Η HMD Global, η αντιπρόσωπος εταιρεία των κινητών τηλεφώνων Nokia,
ανακοίνωσε σήμερα το νέο μέλος της G συλλογής. To Nokia G50 αποτελεί
το πιο οικονομικά προσιτό 5G Nokia κινητό μέχρι στιγμής, με τη φημισμένη
Φιλανδική ποιότητα που διαρκεί στο χρόνο.
Επωφεληθείτε από τις
εκπληκτικές ταχύτητες 5G σε
οικονομικές τιμές
Με τα δίκτυα 5G να αναμένεται να
καλύψουν το 40% του πλανήτη
έως το 2024 και να χειρίζονται το
25% όλων των δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας, το Nokia G50 είναι ένα
τηλέφωνο πλήρως εξοπλισμένο
για το μέλλον. Διαθέτοντας τον
Qualcomm Snapdragon 480 MP, που
έχει σχεδιαστεί για να βελτιστοποιεί
τη μελλοντική τεχνολογία, αποτελεί
εγγύηση για το μέλλον με 5G δίκτυο
που ανταποκρίνεται πλήρως στις
απαιτήσεις του αύριο χωρίς να
χρειαστεί να ξοδέψετε μια περιουσία,
αφού η τιμή του ανέρχεται στα €279.

Ένα κινητό που σκέφτεται το
μέλλον
Είτε σήμερα είτε σε δύο χρόνια,
να είστε σίγουροι ότι το Nokia G50
θα είναι ενημερωμένο με το πιο
πρόσφατο λογισμικό. Είναι ήδη έτοιμο
να υποδεχτεί το Android 12 και τα
λογισμικά που θα ακολουθήσουν,
ώστε να έχετε πάντα πρόσβαση
στις πιο σύγχρονες εφαρμογές. Οι
μηνιαίες ενημερώσεις ασφαλείας
είναι εγγυημένες για τουλάχιστον
τρία χρόνια, προφυλάσσοντας τις
ιδέες και τις αγαπημένες σας στιγμές,
εξασφαλίζοντάς σας την απόλυτη ηρεμία.
Με βάση δεδομένων στη Φιλανδία, τα
δεδομένα σας προστατεύονται από την
αυστηρή ευρωπαϊκή νομοθεσία GDPR.

Διαθεσιμότητα και κόστος
Το Nokia G50 θα είναι διαθέσιμο
μέσα στο τελευταίο τρίμηνο της
χρονιάς στην Ελλάδα σε μπλε
χρώμα και μνήμη 4GB RAM
με 64GB αποθηκευτικό χώρο,
με τιμή λιανικής €279.

Η Σκανδιναβική τελειότητα που
βλέπετε και νιώθετε
Με διάρκεια ζωής μπαταρίας 2 ημερών,
μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το Nokia G50 θα
ανταπεξέλθει ακόμη και στις πιο απαιτητικές
ημέρες. Επιπλέον, με γρήγορη φόρτιση
18W, δεν χάνετε το χρόνο σας δίπλα σε μία
πρίζα. Συνεχίζοντας την παράδοση, το Nokia
G50 διαθέτει την ποιότητα κατασκευής για
την οποία φημίζονται όλα τα Nokia κινητά.
Είτε βελτιώνετε τις δεξιότητές σας με online
videos, είτε παρακολουθείτε σκηνές από το
Planet Earth που μαγνητίζουν, η εικόνα είναι
ευδιάκριτη και καθαρή χάρη στην οθόνη
6.82” HD+ display.

Απαθανατίστε την ομορφιά του
κόσμου με λεπτομέρεια που
συναρπάζει
Με κάμερα που διαθέτει τριπλό φακό 48MP
και τεχνολογία έξυπνης νοημοσύνης, το
Nokia G50 αποτελεί τον ιδανικό εξοπλισμό
για να καταγράψετε τα πάντα, από θαύματα
της φύσης μέχρι λήψεις των αγαπημένων
σας ανθρώπων, σε οποιεσδήποτε συνθήκες
φωτισμού. Εκτός από τη δημιουργία

καθηλωτικών εικόνων, μπορείτε ακόμα
να τις προσωποποιήσετε με τη λειτουργία
υδατογραφήματος - εξαιρετικό για να
βάζετε την προσωπική σας σφραγίδα σε
πρωτοποριακές ιδέες ή απλά να βελτιώνετε
τις φωτογραφίες για τα social media. Δε
θα χάσετε καμία ευκαιρία για selfie, χάρη
τη τεχνολογία σταθεροποίησης video που
διασφαλίζει ότι το πλαίσιο κάθε εικόνας να
είναι σταθερό, ακόμη κι αν το χέρι σας δεν
είναι τόσο.

Μοναδικές συνεργασίες!
Η Spotify θα δώσει στους κατόχους του
Nokia G50 πρόσβαση σε 70 εκατομμύρια
κομμάτια και 2.9 εκατομμύρια podcasts.
Προσφέροντας επιπλέον προστασία για
κακόβουλα λογισμικά, το ExpressVPN θα
είναι διαθέσιμο στο Nokia G50 με δωρεάν
δοκιμή 30 ημερών.
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Samsung Galaxy Α03s
ΥΨΗΛΌ PERFORMANCE ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΏΝΙΣΤΗ ΤΙΜΉ!

20

Η Samsung Electronics Co., Ltd παρουσίασε το Samsung Galaxy A03s, τη νέα
συσκευή της σειράς Samsung Galaxy A που καθιστά την καινοτομία προσιτή
σε όλους. Με το νέο Samsung Galaxy A03s οι χρήστες έχουν μια συσκευή στα
χέρια τους με αυτονομία μπαταρίας, προβολή για απολαυστική θέαση χάρη στην
οθόνη 6.5” Infinity-V και δυνατότητα εντυπωσιακών λήψεων με την πολλαπλή του
κάμερα.

Μπαταρία που διαρκεί όλη μέρα
Το νέο Galaxy Α03s διαθέτει μπαταρία 5,000
mAh (τυπική), παρέχοντας αυτονομία ιδανική
για την καθημερινότητα αλλά και για ταξίδια.
Με μία μόνο φόρτιση, μπορεί ο χρήστης να
αξιοποιεί τις εκπληκτικές λειτουργίες του
Galaxy A03s όλη μέρα.

Υπέροχες φωτογραφίες για κάθε
περίσταση
Εξοπλισμένο με τρεις κάμερες στο
πίσω μέρος και τη selfie κάμερα στο
μπροστινό, το Galaxy Α03s βοηθά τους
χρήστες να απαθανατίσουν τον κόσμο
με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
Με κύρια κάμερα 13MP, macro κάμερα
2MP, κάμερα βάθους 2MP και μπροστινή
κάμερα 5MP, η καταγραφή φωτογραφιών
γίνεται εύκολα ενώ οι selfies φαίνονται
σαν επαγγελματικές με τη λειτουργία
«Πορτραίτο» για φυσική θόλωση φόντου.
Για επιπλέον δημιουργικότητα, μπορεί να
προστεθεί η προσωπική πινελιά κάθε χρήστη
στο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τις
λειτουργίες διακόσμησης λήψεων (Ζωντανά
Αυτοκόλλητα, Στάμπες και Φίλτρα).

Ξεχωριστή οπτική εμπειρία
Με το νέο Galaxy Α03s, οι φίλοι του gaming
και των ταινιών θα παρασυρθούν στη δράση.
Η Samsung επεκτείνει το πεδίο προβολής της
Infinity-V 6,5 ιντσών οθόνης και με αναλογία
εικόνας 20:9 αποδεικνύει πως μια μικρή
οθόνη προσφέρει μεγάλη και εντυπωσιακή
προβολή. Επιπλέον, η οθόνη Infinity-V,
χάρη στην τεχνολογία HD+ προσφέρει
ευκρινές, ζωντανό και με καθαρά χρώματα
περιεχόμενο και μια απολαυστική gaming
εμπειρία, απολαυστικές προβολές βίντεο και
γρήγορο multitasking.

Αναβαθμισμένος επεξεργαστής,
αναβαθμισμένη εμπειρία
Με επεξεργαστή Octa-Core, το Galaxy
A03s διαθέτει γρήγορη και αποτελεσματική
απόδοση σε συνδυασμό με 3GB μνήμης

RAM, 32GB εσωτερικού αποθηκευτικού
χώρου και έως 1TB επέκταση μνήμης με
κάρτα microSD. Ακόμα, το Galaxy A03s One
UI Core παρέχει πρόσβαση στις εφαρμογές
Galaxy της Samsung, συμπεριλαμβανομένων
των Samsung Knox, Samsung Health και
Samsung Smart Switch για μεγαλύτερη
παραγωγικότητα, δημιουργικότητα και άνεση.

Μοντέρνος Σχεδιασμός
Το Galaxy A03s συνδυάζει τη σύγχρονη
αισθητική με κλασικά χρώματα (μπλε, μαύρο
και λευκό) και μοντέρνο ματ φινίρισμα,
δημιουργώντας μια συσκευή με εργονομικό
σχεδιασμό και εκλεπτυσμένες καμπύλες
που προσφέρουν άνετο κράτημα και εύκολη
πλοήγηση στην οθόνη. Το Galaxy A03s είναι
διαθέσιμο μέσα από e-shop της Samsung,
καθώς και από το δίκτυο συνεργατών της
εταιρείας online αλλά και σε επιλεγμένα
καταστήματα.
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T20

ΣΧΕΔΙΑΣΜΈΝΟ ΣΤΗ ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ: ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΉ
ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΏΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΈΧΕΙ ΣΤΟ ΧΡΌΝΟ!
To Nokia Τ20 σηματοδοτεί το λανσάρισμα της νέας σειράς T, με καινοτόμα
και προσιτά χαρακτηριστικά που σίγουρα θα αγαπήσετε, όπως την οθόνη
εξαιρετικής ευκρίνειας 2K, τα τρία χρόνια μηνιαίων αναβαθμίσεων
ασφάλειας και τα δύο χρόνια δωρεάν αναβαθμίσεων του λειτουργικού
συστήματος.

Γνώσεις ασφάλειας και
λογισμικού
Όπως ισχύει σε όλα τα Nokia
κινητά, η ασφάλεια και το λογισμικό
παραμένουν προτεραιότητα και στα
tablets. Επιβεβαίωση αποτελούν
τα δύο χρόνια αναβαθμίσεων του
λειτουργικού συστήματος, ώστε οι
επόμενες εκδόσεις του Android να
βρίσκονται πάντα εγκατεστημένες στη
συσκευή σας, όπως και τα τρία χρόνια
μηνιαίων αναβαθμίσεων ασφαλείας
για προστασία ενάντια στις τελευταίες
απειλές. Σχετικά με το χρόνο που
περνάμε μπροστά στην οθόνη, καθώς
η ασφάλεια των παιδιών είναι εξίσου
σημαντική με τη δημιουργικότητα
και την εκμάθησή τους, το Nokia
T20 παρέχει το Google Kids Space,
μια ασφαλή λειτουργία, ιδανική για
να εξερευνήσουν τα παιδιά νέες
εφαρμογές, βιβλία και videos, ώστε

να βρουν τις απαντήσεις που ψάχνουν. Το
«Google Kids Space» λειτουργεί παράλληλα
με το λογαριασμό Google του παιδιού σας, το
οποίο μπορείτε να ελέγξετε με την εφαρμογή
«Family Link».

Σχεδίαση που αναδεικνύει τα
φημισμένα χαρακτηριστικά των Nokia
smartphones
Το νέο Nokia T20 είναι σχεδιασμένο με την
ίδια Σκανδιναβική φιλοσοφία των Nokia
κινητών, με ένα λιτό και εκλεπτυσμένο
σχεδιασμό, του οποίου κάθε λεπτομέρεια,
γωνία και φινίρισμα επιφάνειας
δημιουργήθηκε με γνώμονα την ευχρηστία.
Η συμπαγής μεταλλική κατασκευή του και το
εξευγενισμένο πλαίσιο οθόνης 3D συνδέουν
τέλεια τη μεγάλη οθόνη στο λεπτό μεταλλικό
σκελετό και εγγυόνται ότι το Nokia T20 να
μπορεί να αντέξει και να ανταποκριθεί σε
κάθε περίσταση.

Μπαταρία με μεγάλη διάρκεια
Ποιος θέλει να αισθάνεται εξαρτημένος
από το φορτιστή του; Ελευθερωθείτε από
το καλώδιο σας με τη μεγάλης διάρκειας
μπαταρία 8200mAh που επιτρέπει
σερφάρισμα στο διαδίκτυο έως και 15 ώρες,
διαδικτυακές συσκέψεις έως και 7 ώρες ή
ακόμη και 10 συνεχόμενες ώρες απόλαυσης
ταινιών και σειρών με όλη την οικογένεια.
Το Nokia T20 διαθέτει ακόμη λειτουργία

γρήγορης φόρτισης, για να διακόπτετε τη
χρήση του όσο το δυνατό λιγότερο.

Απολαύστε ελεύθερα αυτά που
αγαπάτε
Είτε απολαμβάνετε το τελευταίο επεισόδιο
της αγαπημένης σας σειράς, είτε σπάτε το
προσωπικό σας ρεκόρ σε κάποιο παιχνίδι,
οι λεπτομέρειες της 2K οθόνης του Nokia
T20 σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν. Με
την αυξανόμενη τάση στην πραγματοποίηση
βίντεο κλήσεων, το Nokia T20 είναι πανέτοιμο
να σας υποστηρίξει, από σημαντικές
εταιρικές διαδικτυακές συναντήσεις έως και
σε διαδικτυακά quiz που κόβουν την ανάσα.
Το Nokia T20 διαθέτει επίσης πιστοποίηση
“blue light”, για πολύωρη χρήση, μη επιβλαβή
στα μάτια σας. Ευχαριστηθείτε το χρόνο
χαλάρωσής σας ακούγοντας ηχογραφημένα
βιβλία για παιδία, ή την αγαπημένη σας
playlist, με την εκπληκτική ποιότητα ήχου του
Nokia T20.

Ανθεκτικά αξεσουάρ
Καθώς ο κόσμος προτιμά όλο και μικρότερα
gadgets, η Micro σειρά είναι εδώ για να
απαντήσει στις ανάγκες του. Η μοναδική
τεχνολογία φόρτισης επιτρέπει στα αξεσουάρ
αυτά να έχουν μικρό μέγεθος ώστε να
ταιριάζουν άνετα σε όλα τα αυτιά, έχοντας
παράλληλα πάνω από εννέα ώρες διάρκεια
μπαταρίας. Μαζί με την εξαιρετικά λεπτή
θήκη φόρτισης που προσφέρει επιπλέον
18 ώρες ακρόασης, η συμπαγής μορφή
τους συνδυάζεται τέλεια με την εξαιρετική
ποιότητα ήχου χωρίς συμβιβασμούς.
Σχεδιασμένο να αντέχει χωρίς να σας
προβληματίζει, το ειδικά κατασκευασμένο
«σκληροτράχηλο» κάλυμμα του Nokia T20
παρέχει επιπλέον προστασία εφαρμόζοντας
τέλεια στη συσκευή.

Διαθεσιμότητα και κόστος
Το Nokia T20 θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα
από τις αρχές του 2022 σε χρώμα μπλε με
μνήμη RAM 4GB και χωρητικότητα 64GB
στην τιμή €229,90 για το Wifi Version και
€249,90 για το LTE Version.
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10Black
ΓΙΑ ΑΚΌΜΗ ΠΙΟ «ΗΡΩΪΚΈΣ»
ΚΑΙ EXTREME ΛΉΨΕΙΣ!
H GoPro δημιούργησε μια νέα κατηγορία προϊόντων, συνδυάζοντας τον
κόσμο των extreme sports και της περιπέτειας με επαναστατικές λήψεις!
Τώρα, η νέα GoPro Hero 10 Black που παρουσιάστηκε πρόσφατα έρχεται
για να επανακαθορίσει τα δεδομένα στο σύμπαν των GoPro cameras, με μία
πρόταση που συνδυάζει ευελιξία και μοναδική τεχνολογική υπεροχή.

Η πασίγνωστη εταιρεία κυκλοφόρησε την
τελευταία της ναυαρχίδα, την GoPro Hero 10
Black, με σημαντικές αναβαθμίσεις σε σχέση
με την προκάτοχό της. Ενώ ο σχεδιασμός δεν
έχει αλλάξει, το νεότερο μοντέλο απέκτησε
ένα αναβαθμισμένο chip, βελτιωμένες
δυνατότητες φωτογραφίας/βίντεο και πολλά
άλλα. Όλες αυτές όμως οι αναβαθμίσεις
έρχονται σε λίγο υψηλότερη τιμή. Η νέα
GoPro HERO10 Black περιλαμβάνει ακόμη
ισχυρότερο επεξεργαστή GP2, ο οποίος
προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία και απόδοση
σε όλες τις λειτουργίες της κάμερας.
Ταχύτητα και ευκολία χρήσης συνδυάζονται
αρμονικά στην πιο ισχυρή GoPro που υπήρξε
ποτέ, με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Επαναστατικό νέο chip GP2, που
καταγράφει βίντεο 5,3K με ρυθμό καρέ
60fps ή 4K στα 120fps
• Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης 23 MP
και 2x Zoom
• Βελτιωμένη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό
• Σταθεροποίηση βίντεο HyperSmooth 4.0
και σταθεροποιητής εικόνας σε όλες τις
λειτουργίες
• Λήψη βίντεο Time Lapse και Slow Motion
8x
• Οπίσθια οθόνη αφής 2,27’’
• Μπροστινή οθόνη 1,4’’ για προεπισκόπηση
και κατάσταση κάμερας
• Μπαταρία χωρητικότητας 1,720mAh
ταχείας φόρτισης
• Σύνδεση με Wi-Fi και Bluetooth
• Αδιάβροχη έως και 10 μέτρα κάτω από το
νερό
H νέα GoPro Hero 10 Black διαθέτει όλο το
πακέτο και αν μη τι άλλο είναι βέβαιο ότι θα
την λατρέψουν οι fans των extreme sports!
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World View:
Διαστημικός
τουρισμός από
το 2024!
Πόσο στοιχίζει μια βόλτα στην…
στρατόσφαιρα;

Ποιο είναι το επόμενο βήμα για κάποιον
που ήδη έχει επισκεφτεί τη Νέα Υόρκη
ή το μακρινό Θιβέτ; Μάλλον να πάει μια
βόλτα στο διάστημα! Η δυνατότητα αυτή
δεν ήταν εφικτή μέχρι πρότινος, όμως
πλέον έρχεται σε "συμφέρουσα" τιμή
για όσους νιώθουν αρκετά τολμηροί
και επιθυμούν να εντρυφήσουν στο
διαστημικό τουρισμό.
Η εταιρεία World View Enterprises
με έδρα την Τουσόν της Αριζόνα στις
ΗΠΑ, προσφέρει ταξίδι αναψυχής
στη στρατόσφαιρα σε μια κάψουλα
που ανυψώνεται από ένα τεράστιο
αερόστατο. Το ταξίδι θα διαρκεί 6 με 12
ώρες και το κόστος του θα ανέρχεται
στις 50.000 δολάρια. Το αερόστατο
της World View δεν θα φτάνει βέβαια
ακριβώς στο διάστημα, αλλά σε ύψη
που θα επιτρέψουν στους επιβάτες να
δουν την καμπυλότητα της Γης και την
αχανή έκταση του διαστήματος. Μπορεί

το ποσό του διαστημικού ταξιδιού
να μην είναι αμελητέο. Όμως είναι
κατά πολύ χαμηλότερο σε σχέση με
ό,τι έχουν ακούσει μέχρι σήμερα. Οι
πρώτες εμπορικές πτήσεις της εταιρείας
αναμένεται να πραγματοποιηθούν
στις αρχές του 2024. Απαραίτητη
προϋπόθεση είναι να λάβει πρώτα
πιστοποίηση από την Ομοσπονδιακή
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(FAA). Η World View ιδρύθηκε το
2012 και περιλαμβάνει στις τάξεις
της entrepreneurs, απόστρατους
διαστημικούς πιλότους της NASA, αλλά
και επιστήμονες που στο παρελθόν
είχαν εμπλακεί με projects που
αφορούσαν στη ζωή στο διάστημα.
Για να δούμε εάν το εγχείρημα του
διαστημικού τουρισμού που υπόσχεται
η World View θα καταφέρει τελικά να
πείσει τουλάχιστον για αρχή τους πιο
οικονομικά ευκατάστατους…

B l u e t o o t h

VOX 55

VOX 10
MAGNETO

VOX 5

Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6133000

Η Sound Blaster
Katana V2 έρχεται
στην τιμή των €329.99 στο
Creative.com.
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ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΌΠΙΟ Η ΣΕΙΡΆ ΤΟΥ NETFLIX ΠΟΥ
ΠΡΟΚΆΛΕΣΕ... ΠΑΡΑΛΉΡΗΜΑ!
To The Squid Game είναι η σειρά που κυριολεκτικά έχει… σαρώσει στο Netflix,
καθώς εκατομμύρια τηλεθεατές πραγματικά παραληρούν με την κορεατική
παραγωγή που έχει συγκλονίσει… Τί είναι όμως το Squid Game για το οποίο
μιλούν όλοι;

Από που προέκυψε το όνομα
Squid Game;

Tο Squid Game. Πρόκειται για ένα από τα
δημοφιλέστερα show αυτή τη στιγμή στο
Netflix με καταγωγή από την Κορέα. Στις 17
Σεπτεμβρίου βγήκαν στον «αέρα» 9 επεισόδια,
παρουσιάζοντας έναν κόσμο στον οποίο τα
παιδικά παιχνίδια αποβαίνουν... θανατηφόρα!
Το Squid Game αποτελεί το πρώτο κορεατικό
δράμα που χτυπά κορυφή στο Netflix, μόλις
4 μέρες μετά την κυκλοφορία του, σπάζοντας
κάθε ρεκόρ! Είναι βίαιο και αρκετά αιματηρό,
ένα μέρος του κοινού όμως το θεωρεί άκρως
εθιστικό, όμως παράλληλά αποτελεί μια
πολύ «σοβαρή» σειρά με κοινωνικοπολιτικές
προεκτάσεις που στηλιτεύουν τα κακώς
κείμενα της κορεατικής κοινωνίας και του
καπιταλιστικού συστήματος.

Περί τίνος πρόκειται;
Σε περίπτωση που δεν έτυχε να
παρακολουθήσετε τη σειρά, το Squid
Game εστιάζει σε ένα «απελπισμένο»,
εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων,
group ατόμων στη Νότια Κορέα. Όλοι οι
διαγωνιζόμενοι είναι είτε φτωχοί άνθρωποι
είτε έχουν χρεοκοπήσει. Μέσω του εν λόγω
ξεχωριστού παιχνιδιού έχουν την ευκαιρία
να αλλάξουν και να σώσουν τη ζωή τους,
λαμβάνοντας 45 δισεκατομμύρια Γουόν.
Αρχικά, ξεγελάστηκαν να συμμετέχουν σε ένα
τουρνουά παιδικών παιχνιδιών. Το έπαθλο
του νικητή είναι παραπάνω από δελεαστικό.
Τα παιχνίδια και το έπαθλο που τα συνοδεύει
ίσως αποτελούν τη μόνη ευκαιρία να επιβιώσει
κάποιος από τη φτώχεια. Οι πιθανότητες όμως
επιβίωσης δεν είναι και πολλές, με το story
μάλιστα να περιλαμβάνει πολλά στοιχεία
που παραπέμπουν στο πετυχημένο Hunger
Games.

Στο πρώτο επεισόδιο, ο κεντρικός
χαρακτήρας Seong Gi-hun εξηγεί
ότι το Squid Game ήταν ένα παιχνίδι
που τα παιδιά έπαιζαν στη γειτονιά
του. Πρακτικά εξελίσσεται σε ένα
θανατηφόρο τουρνουά. Από ό,τι
ξέρουμε - και ελπίζουμε- δεν υπάρχει
στην πραγματικότητα τέτοιο παιχνίδι.
Καθώς η ιστορία εξελίσσεται, οι
συμμετέχοντες αντιπαρατίθενται ολοένα
και περισσότερο, με αποκορύφωμα τον
τελευταίο γύρο, στο ομώνυμο «Squid
Game», με την τελική μάχη.

Γιατί να το δεις
Χωρίς αμφιβολία, πρόκειται για ένα
τηλεοπτικό προϊόν αρκετά σκοτεινό. Το να
βλέπεις παιδικά παιχνίδια να εξελίσσονται
σε θανατηφόρες μάχες, δεν είναι κάτι
που απευθύνεται στον καθένα. Όμως οι
χαρακτήρες είναι αρκετά ανεπτυγμένοι
και η δράση προχωρά γρήγορα.

Η σύλληψη της ιδέας
Ο Hwang Dong-hyuk έχει δηλώσει πως
η ιδέα του ήρθε πολλά χρόνια πριν. Ο
ίδιος σκεφτόταν πως θα ήταν να παίζαμε
τώρα, στην ενήλικη ζωή, τα αθώα παιδικά
παιχνίδια που παίζαμε παλιά. Πόσο θα
μας επηρέαζε η ανταγωνιστικότητα χωρίς
όρια που μας έχει εμφυσήσει η ενήλικη
ζωή;

Θα υπάρξει δεύτερη σεζόν;
Τα 9 επεισόδια του πρώτου κύκλου είναι
ήδη στο Netflix. Προς το παρόν δεν έχει
γίνει γνωστό αν θα υπάρξει δεύτερος
κύκλος. Ο δημιουργός του Hwang Donghyuk δήλωσε πρόσφατα ότι σκέφτεται να
πειραματιστεί στη μεγάλη οθόνη, προτού
σκεφτεί τη συνέχεια του Squid Game.
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H ΔΗΜΟΦΙΛΉΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΈΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΧΏΡΑ ΜΑΣ ΤΟ 2022!

Η Warner Media, παρουσιάζοντας τα
σχέδια της για επέκταση των υπηρεσιών
HBO Max στην Ευρώπη, κατά τη διάρκεια
του HBO Max European Launch Event,
ανακοίνωσε ότι ξεκινάει από τις 26
Οκτωβρίου σε Ισπανία, Δανία, Νορβηγία,
Φινλανδία και άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Μαζί με τη χώρα μας, το 2022,
θα προστεθούν οι Τουρκία, Εσθονία,
Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία και Ολλανδία.
Ειδικότερα θα ξεκινήσει σε 27 χώρες
κατά την αρχική φάση της ευρωπαϊκής του
διάθεσης, ενώ θα κυκλοφορήσει σε επτά
νέες το 2022.
Το HBO Max θα φέρει ταινίες, παιδικά
προγράμματα και πρωτότυπες σειρές
από τις Warner Bros., HBO, DC, Cartoon
Network και Max Originals σε ένα μέρος
για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Οι ταινίες

της Warner Bros θα είναι διαθέσιμες στο
HBO Max μόλις 45 ημέρες μετά τη φετινή
προβολή της πρεμιέρας και το επόμενο
έτος στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την
Ολλανδία, την Ελλάδα, την Ισλανδία και την
Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Το HBO Max θα έχει κοστίζει περίπου
8€ τον μήνα, με μια νέα ετήσια συνδρομή
που προσφέρει 12μηνη πρόσβαση ενώ
θα υπάρχει χαμηλότερη τιμή με μηνιαίο
κόστος σε περίπου €5,99 στην Ισπανία
και στην Σκανδιναβία. Επιπλέον, ειδικές
εισαγωγικές προσφορές για νέους πελάτες
θα ανακοινωθούν πριν από την έναρξη της
υπηρεσίας στις 26 Οκτωβρίου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έναρξης,
αποκαλύφθηκε το πρώτο tease για το House
of the Dragon, μαζί με μια πρώτη ματιά
σε κλιπ από την τρίτη σεζόν Succession
και το Peacemaker. Ο κατάλογος του
HBO Max θα συμπεριλαμβάνει τίτλους της
Warner Bros. όπως: Χάρι Πότερ, Γκοντζίλα
εναντίον Κονγκ, Δουνκέρκη, Άρχοντα των
Δαχτυλιδιών, Λάμψη και το Κουρδιστό
Πορτοκάλι. Επίσης, θα μπορεί να βρει κανείς
ταινίες της DC όπως Joker, Wonder Woman
1984, Aquaman, Batman v Superman
και το Justice League του Zack Snyder.
Από σειρές, θα είναι - φυσικά- διαθέσιμες
οι: Game of Thrones, The Sopranos,

Succession, Scenes from A Marriage, The
Undoing, Sex and the City και Euphoria.
Ακόμη, στα Hit Max Originals περιλαμβάνονται
και τα: The Flight Attendant, Gossip Girl,
Raised by Wolves και Friends: The Reunion.
Τέλος, η νοσταλγία θα «χτυπήσει κόκκινο» με
τα κλασικά: Tom and Jerry, The Powerpuff
Girls και Looney Tunes.
Οι συνδρομητές θα μπορούν επίσης να
προσαρμόζουν το προφίλ τους στο HBO
Max, δημιουργώντας μια ισχυρότερη αίσθηση
σύνδεσης με την πλατφόρμα και επιτρέποντας
στους γονείς να δημιουργούν προφίλ παιδιών,
με γονικό έλεγχο, για να διασφαλίζουν ότι
κάθε παιδί παρακολουθεί περιεχόμενο
κατάλληλο για την ηλικία του.
Το HBO Max θα είναι διαθέσιμο για
παρακολούθηση σε μια σειρά συσκευών
μέσω διαφόρων συνεργατών διανομής
και σε laptop μέσω του HBOMax.com.
Οι πελάτες θα μπορούν να πληρώνουν
μέσω μεγάλων συνεργατών πληρωμών,
συμπεριλαμβανομένων των VISA,
Mastercard και PayPal.
Η πλατφόρμα ξεκίνησε στις Ηνωμένες
Πολιτείες τον Μάιο του 2020 και εισήγαγε μια
χαμηλότερη τιμή, με υποστήριξη διαφημίσεων
τον Ιούνιο του 2021. Αναμένουμε, λοιπόν, το
2022, ώστε να απολαύσουμε και εμείς!
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TO ΑΠΌΛΥΤΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΌ
BLOCKBUSTER ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΆΣ!
Οι φίλοι του είδους των sci-fi ταινιών πίνουν νερό στο όνομα του Dennis Villeneuve,
ενός δημιουργού που χειρίζεται την επιστημονική φαντασία με εξαιρετική μαεστρία.
Για αυτό και νομίζουμε ότι θα ήταν ο καταλληλότερος για να αναλάβει το χρίσμα
για να μεταφέρει ξανά το σύμπαν του Dune στη μεγάλη οθόνη, δίνοντας πνοή στο
όραμα του Frank Herbert. Κάποιοι ήδη περιγράφουν το Dune του Villeneuve ως το
απόλυτο κινηματογραφικό blockbuster της χρονιάς και το γιατί θα το διαβάσετε
στο μίνι-αφιέρωμα που ακολουθεί…

Το 1965, η ιδιοφυία του Frank Herbert
κατέθεσε το πρώτο βιβλίο ενός καθηλωτικού
κόσμου επιστημονικής φαντασίας και έκτοτε
οι απανταχού αναγνώστες παραμένουν
μαγεμένοι από τα πολλαπλά μηνύματα και τις
πρωτόγνωρες εικόνες του έπους που μοιάζει
πιο επίκαιρο από ποτέ. Δεν είναι η πρώτη
φορά που το μεγαλειώδες έργο μεταφέρεται
στον κινηματογράφο, είναι ίσως η πρώτη
φορά που η μεταφορά του προφητικού αυτού
βιβλίου διαθλά -μέσα από το πρίσμα της
επιστημονικής φαντασίας- τόσο εύστοχα τους
προβληματισμούς του σύγχρονου κόσμου.
Τοποθετημένο χιλιάδες χρόνια στο μέλλον, το
Dune εξιστορεί την ιστορία του Πολ Ατρείδη,
ενός νεαρού που παίζει καταλυτικό ρόλο
σε ένα διαπλανητικό παιχνίδι εξουσίας. Ο
γιος του Δούκα Λίτο Ατρείδη και της Λαίδη
Τζέσικα πρέπει να περάσει την απόλυτη
δοκιμασία: να ξεπεράσει τον φόβο, όταν μοίρα
και πρωτόγνωρες δυνάμεις τον στέλνουν στον
πλανήτη των ερήμων, τον Αρράκις.
Ο πλανήτης Αρράκις, γνωστός ως Ντιουν
-η πατρίδα των Φρέμεν, της αυτόχθονος
φυλής που κατοικεί στην έρημο- είναι το
μήλον της έριδος ανάμεσα σε φατρίες για
ολόκληρες γενιές. Διαφορετικές δυνάμεις
ανταγωνίζονται για να ελέγξουν το απόθεμα
του μπαχαρικού (spice), μίας σπάνιας και
εκλεκτής ψυχοτρόπου ουσίας που διευρύνει
τη συνείδηση, επιμηκύνει την ανθρώπινη ζωή
κι επιτρέπει στην ανθρωπότητα να καλύπτει τις
ασύλληπτες αποστάσεις μεταξύ των άστρων.
Όσοι επιθυμούν να ελέγξουν τα αποθέματα
του μπαχαρικού πρέπει να επιβιώσουν στις
δύσκολες συνθήκες του αφιλόξενου πλανήτη
Αρράκις, που έχει εξαιρετικά ξηρό κλίμα,
καλύπτεται από ερήμους, τον σαρώνουν
σφοδρές αμμοθύελλες και φιλοξενεί τεράστια,
περιπλανώμενα σκουλήκια της άμμου.
Το «δυνατό» cast της ταινίας αποτελείται από
το νέο it αγόρι του Hollywood, τον Timothee
Chalamet o οποίος και ενσαρκώνει τον

εκλεκτό Πoλ Ατρείδη. Δίπλα του θα σταθεί
η Zendaya ενώ θα δούμε και τους Oscar
Isaak, Rebecca Ferguson, Javier Bardem,
Josh Brolin, Stelan Skaarsgard, Charlotte
Rampling, David Bautista, Jason Momoa,
Steven Henderson και Sharon Duncan
Brewster.
Ο Villeneuve ταξιδεύει τους θεατές με
όχημα μία επική ιστορία ενηλικίωσης
και φόντο οικογενειακές αντιπαλότητες,
πολέμους ανάμεσα σε φυλές, κοινωνική
καταπίεση και οικολογική καταστροφή
σε έναν ανελέητο, αφιλόξενο πλανήτη.
Ο δημιουργός που ξέρει να ξετυλίγει με
μαεστρία πολύπλοκα αφηγηματικά νήματα
στη μεγάλη οθόνη προσέγγισε το Dune με
σκοπό να ξεναγήσει τους θεατές σε έναν
πρωτόγνωρο κόσμο, όπως ένιωσε ο ίδιος όταν
διάβασε το βιβλίο.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο
πολυβραβευμένος δημιουργός: «Ανακάλυψα
το βιβλίο στα νεανικά μου χρόνια και
θυμάμαι πόσο συνεπαρμένος ήμουν από
τον λυρισμό του, από το οικολογικό του
μήνυμα» σχολιάζει ο Villeneuve. «Τότε
σπούδαζα θετικές επιστήμες, θα γινόμουν ή
σκηνοθέτης ή βιολόγος, και ο τρόπος που ο
Frank Herbert προσέγγισε την οικολογία στο
βιβλίο ήταν πολύ φρέσκος, πλούσιος, λυρικός
και δυνατός. Με μάγεψε η άποψη του για
τη φύση και τα μαγικά οικοσυστήματα που
δημιούργησε. Η εξερεύνηση της επίδρασης
και του χάους της αποικιοκρατίας ήταν ένα
επίκαιρο πορτρέτο του 20ού αιώνα. Και μέσα
σε όλα αυτά υπάρχει ένας νεαρός άντρας
που παλεύει με την ταυτότητα του, τη θέση
του στον κόσμο, όπως ένιωθα κι εγώ τότε. Για
μένα ήταν καταπληκτικός ο τρόπος που ο Πολ
ανακαλύπτει την ταυτότητα του μέσα από έναν
άλλο πολιτισμό.»
Με τα παραπάνω νομίζουμε ότι σας πείσαμε και ότι
ήδη θα έχετε κλείσει τη θέση σας στο πλησιέστερο
σινεμά για να απολαύσετε το Dune σε όλη του τη
μεγαλοπρέπεια!
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ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΕΠΌΜΕΝΟΣ 007;
O Daniel Craig παρέδωσε τη σκυτάλη του James Bond, καθώς το “No Time
To Die” αποτελεί το κύκνειο άσμα του στο ρόλο του δημοφιλούς πράκτορα 007.
Ο Craig συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους Bond όλων των εποχών, με
αρκετούς fans μάλιστα να τον κατηγοριοποιούν στη δεύτερη θέση πίσω από τον
ανυπέρβλητο Sean Connery. O Craig υποδύθηκε τον James Bond τα τελευταία
15 χρόνια και τον είδαμε να πρωταγωνιστεί σε 5 films, όμως το ερώτημα που
απασχολεί τους fans είναι ποιος πρόκειται να τον αντικαταστήσει; Οι φήμες
δίνουν και παίρνουν και χωρίς ακόμη καλά – καλά να έχει κυκλοφορήσει το No
Time to Die σίγουρα είναι νωρίς ακόμη για να γνωρίζουμε το ποιος θα είναι ο
νέος πράκτορας 007. Ωστόσο, οι bookmakers παίζουν το… δικό τους παιχνίδι,
προσπαθώντας να μαντέψουν το ποιος θα υποδυθεί τον δημοφιλή ήρωα στο
κοντινό μέλλον…

Πρώτος στα στοιχήματα έρχεται ο Tom
Hardy, καθώς πολύ θεωρούν ότι εκπέμπει
μια σκληράδα και μια γοητεία που μπορεί
να πείσει στο ρόλο του Bond. Ωστόσο, το
πρόβλημα με τον Hardy ενδέχεται να είναι η
ηλικία του, καθώς ήδη έχει πατήσει τα 44
και εάν υπολογίσουμε καλά για την επόμενη
ταινία θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια
μέχρι να κυκλοφορήσει (ενδεικτικό είναι ότι
ο Daniel Craig σταματάει στα 53 του).
Ένας άλλος υποψήφιος για να φορέσει
το κουστούμι του αγαπημένου μυστικού
πράκτορα είναι ο πρωταγωνιστής του
Bridgerton, Rege- Jean Page (με πιθανότητες
3:1), ο οποίος βρίσκεται σε σχετικά καλή
ηλικία για να παρουσιάσει έναν πιο “physical”
Bond (είναι στα 31). Στη συνέχεια οι books
ποντάρουν στον Luke Evans, ο οποίος
πρωταγωνίστησε στο remake του Πεντάμορφη
και το Τέρας και αργότερα τον ακολουθούν
οι Idris Elba και ο «superman» / «Witcher»
Henry Cavill. Το όνομα του Elba ακούγεται
εδώ και καιρό, εξαιτίας και της μεγάλης
επιτυχίας του Luther (αγκάθι και εδώ η ηλικία,
καθώς είναι ήδη 49), ενώ ο Cavill είναι και
αυτός ένας αρκετά ισχυρός υποψήφιος,
καθώς τον είχαμε δει και στην ταινία Κωδικό
Όνομα U.N.C.L.E., να βουτάει στον σκοτεινό
κόσμο των κατασκόπων και των πρακτόρων.
Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι books
επόμενη υποψήφια είναι η Lashana Lynch,
η οποία υποδύεται μια νέα 007 στο No
Time to Die θα μπορούσε να παραλάβει το
σκήπτρο, όμως η παραγωγός Barbara Broccoli
απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο
να δούμε μια γυναίκα στο ρόλο του 007.
Τέλος, η σχετική λίστα συμπληρώνεται από
τον Tom Hiddleston, καθώς ο αγαπημένος
Loki του σύμπαντος της Marvel, έχει πολλά
βρετανικά στοιχεία τόσο στην προφορά του,
όσο και στον τρόπο που κινείται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία ταινία του
Bond αποδείχθηκε μια τεράστια εισπρακτική
επιτυχία, καθώς λίγες μέρες πριν την
επίσημη πρεμιέρα της νέας Bond Movie, ο
όμιλος Odeon ανακοίνωσε ότι έχει πουλήσει
περισσότερα από 175.000 εισιτήρια.
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Η Warner Bros. για ακόμα μια φορά «επενδύει» στον κόσμο των μάγων και
επιστρέφει με μια νέα ταινία νωρίτερα από το αναμενόμενο. Η επόμενη ταινία του
δημοφιλούς “Fantastic Beasts” με τον τίτλο “The Secrets of Dumbledore,” θα
κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 15 Απριλίου του 2022. Το τρίτο
μέρος του φανταστικού franchise είχε προγραμματιστεί αρχικά για τον Ιούλιο του
επόμενου έτους, όμως το studio αποφάσισε να μετακινήσει την ημερομηνία τρεις
μήνες νωρίτερα.
Μια νέα επικίνδυνη αποστολή ξεκινά
Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της ταινίας, ο καθηγητής Άλμπους Ντάμπλντορ
γνωρίζει ότι ο ισχυρός σκοτεινός μάγος Γκέλερτ Γκρίντελβαλντ κινείται με σκοπό να πάρει
τον έλεγχο στον κόσμο των μάγων. Αδυνατώντας να τον σταματήσει μόνος του, αναθέτει
στον μάγο-ζωολόγο Νιουτ Σκαμάντερ να ηγηθεί μιας ατρόμητης ομάδας μάγων και
μαγισσών, όπως και ενός γενναίου Μαγκλ, σε μια επικίνδυνη αποστολή, που θα καταλήξει
στη σύγκρουση με τους ολοένα και περισσότερους οπαδούς του Γκρίντελβαλντ. Το ερώτημα
είναι, πόσο μπορεί να παραμείνει ο Ντάμπλντορ στο περιθώριο;
Η ταινία, βέβαια, όπως είναι γνωστό, δε θα περιλαμβάνει στο καστ το Τζόνι Ντεπ. Ο Δανός
ηθοποιός Μαντς Μίκελσεν θα τον αντικαταστήσει στον ρόλο του Γκρίντελβαλντ. Δεν σας
κρύβουμε ότι ήδη ανυπομονούμε!
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Ψηφιακές
απειλές
5 βήματα για να
προστατεύσετε το
smartphone σας!
Τα smartphones αποτελούν πλέον αναπόσπαστο
κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Δύσκολα θα
μπορούσαμε να διανοηθούμε τη ζωή μας χωρίς
αυτά. Κι ενώ μας δίνουν άπειρες δυνατότητες,
επιταχύνοντας διαφόρων ειδών εργασίες, είναι
γνωστό ότι ο ψηφιακός κόσμος «κρύβει» αρκετές
απειλές. Για το λόγο αυτό, η Samsung Electronics
παρουσίασε πρόσφατα τη σειρά εκπαιδευτικών
κειμένων «Samsung Security Insights». Βασικός
στόχος είναι να δώσει χρήσιμες συμβουλές για την
προστασία των «έξυπνων» κινητών από ψηφιακές
απειλές.

Οι απειλές ασφάλειας έχουν συχνά τη μορφή
κακόβουλου λογισμικού ή λογισμικού
υποκλοπής spyware. Συνήθως, οι χρήστες
δεν αντιλαμβάνονται πως το κινητό τους έχει
δεχθεί επίθεση. Οι εισβολείς μπορούν να
προβούν σε μια σειρά κακόβουλων ενεργειών.
Σε αυτές περιλαμβάνονται η κλοπή και η πώληση
δεδομένων, η πρόσβαση σε επαφές, η αποστολή
μηνυμάτων και η πραγματοποίηση κλήσεων.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν
τη συσκευή για να κλέψουν κωδικούς
ασφαλείας και να εισέλθουν σε τραπεζικούς
λογαριασμούς ή σε προφίλ χρηστών στα
social media. Μία παραβίαση θα μπορούσε
να οδηγήσει σε διαρροές δεδομένων
μεγάλης κλίμακας. Ο καλύτερος τρόπος
προστασίας στις απειλές ασφαλείας είναι
η πρόληψη, σύμφωνα με την εταιρεία.

Πως να προστατεύσεις το κινητό σου
από απειλές ασφαλείας

Συμβατικές και βιομετρικές μέθοδοι κλειδώματος
Το πιο βασικό μέσο προστασίας που διαθέτει μια smartphone συσκευή
είναι το κλείδωμα οθόνης. Χωρίς αυτό, ο καθένας μπορεί να αποκτήσει
πρόσβαση στα προσωπικά και εργασιακά δεδομένα του χρήστη. Η Samsung
διαθέτει διαφορετικές μεθόδους κλειδώματος στα Galaxy smartphones.
Από συμβατικές, όπως είναι η εισαγωγή PIN ή μοτίβου, έως βιομετρικές
που χρησιμοποιούν μοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά, όπως την ίριδα του
ματιού. Η εταιρεία συνιστά το συνδυασμό δύο μεθόδων κλειδώματος. Ενός
συμβατικού και ενός βιομετρικού για αυξημένη προστασία της συσκευής.

Υπηρεσία εντοπισμού συσκευής
Ένα χαμένο smartphone πλέον ισοδυναμεί με απώλεια μεγάλου όγκου
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Έχοντας ενεργοποιημένη την
υπηρεσία εντοπισμού συσκευής της Samsung «Find my Mobile», ο
χρήστης μπορεί να συνδεθεί από μια άλλη συσκευή, ώστε να εντοπίσει
την τοποθεσία του smartphone μέσω GPS tracking. Σε περίπτωση κλοπής,
η υπηρεσία Find My Mobile επιτρέπει στον χρήστη, μεταξύ άλλων, να
προβεί σε κλείδωμα της συσκευής του, αποτρέποντας έτσι την πρόσβαση
στο περιεχόμενο της συσκευής, καθώς τη δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας δεδομένων στο Samsung Cloud.
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Προσοχή στη λήψη εφαρμογών
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Με εκατομμύρια διαθέσιμες εφαρμογές υπάρχει πληθώρα επιλογών. Ωστόσο, η
λήψη εφαρμογών είναι μια διαδικασία που πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή.
Αρχικά, το πρώτο που πρέπει να διασφαλίζει ο χρήστης στο στάδιο της λήψης τους
είναι η χρήση μιας έγκυρης πηγής, όπως το Google Play. Επιπλέον, είναι σημαντικό ο
χρήστης να γνωρίζει τι δικαιώματα πρόσβασης απαιτούνται κατά την εγκατάσταση. Για
παράδειγμα, εάν μία εφαρμογή φακού (flashlight) ζητά άδεια πρόσβασης στις επαφές
του smartphone, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη. Τέλος, ακόμη και κατά
την αξιοποίηση αξιόπιστων πηγών, ο χρήστης πρέπει να παραμένει προσεκτικός, διότι
παρά τις αυστηρές διαδικασίες ελέγχου, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η Google
χρειάστηκε να αποσύρει εκατοντάδες κακόβουλές εφαρμογές.

Έγκαιρη εγκατάσταση ενημερώσεων
Οι συσκευές που δεν είναι ενημερωμένες με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις
είναι επιρρεπείς σε κακόβουλες επιθέσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, το
71% των κινητών συσκευών εξακολουθούν να λειτουργούν με ενημερώσεις
ασφαλείας παλιότερες των δύο μηνών. Η ευθύνη ωστόσο δεν ανήκει αποκλειστικά
στους χρήστες. Η Google κυκλοφορεί κάθε μήνα επιδιορθώσεις σε περιβάλλον
ανοικτού κώδικα Android. Κάθε κατασκευαστής συσκευών υλοποιεί μία ελαφρώς
διαφορετική έκδοση του λειτουργικού συστήματος στις συσκευές του, με
αποτέλεσμα διαφορετικά μοντέλα συσκευών Android να έχουν διαφορετικά τρωτά
σημεία ασφαλείας. Γι’ αυτό το λόγο συνιστάται στους χρήστες, κατά την αγορά ενός
smartphone, να ενημερώνονται για το ποιοι κατασκευαστές και πάροχοι εφαρμόζουν
ενημερώσεις ασφαλείας και πόσο συχνά.

Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας
Η δημιουργία και η αυτοματοποίηση της διαδικασίας αντιγράφων ασφαλείας
μπορεί να αποβεί σωτήρια σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της συσκευής
smartphone. Η Samsung προτείνει στους χρήστες να ρυθμίσουν τη συσκευή τους
κατάλληλα, ώστε να δημιουργεί αυτοματοποιημένα αντίγραφα ασφαλείας. Αν
κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, οι χρήστες θα πρέπει να δημιουργούν οι ίδιοι τακτικά
αντίγραφα ασφαλείας στη συσκευή τους.
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Dating Apps &
cybersecurity
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι
όταν αναζητούμε την αγάπη online;
Η χρήση των εφαρμογών για γνωριμίες
αυξάνεται εδώ και χρόνια, αλλά,
όπως συνέβη με τις περισσότερες
ψηφιακές πλατφόρμες, επιταχύνθηκε
λόγω της πανδημίας. Σύμφωνα με την
εταιρεία Apptopia, οι 20 κορυφαίες
εφαρμογές γνωριμιών απέκτησαν 1,5 εκ.
καθημερινούς ενεργούς χρήστες το 2020.
Η Statista αποκαλύπτει ότι αυτή τη στιγμή
υπάρχουν 234,1 εκατομμύρια χρήστες
παγκοσμίως, αριθμός που αναμένεται
να αυξηθεί σε 276,9 εκατομμύρια μέχρι
το 2024. Στην Ισπανία, σύμφωνα με την
Netquest, το 5% των γυναικών και το 9%

των ανδρών έχουν εγκαταστήσει στο
κινητό τους τηλέφωνο το Tinder, την πιο
δημοφιλή εφαρμογή γνωριμιών.
Ποιοι είναι όμως οι κίνδυνοι στους
οποίους εκτίθενται όλοι αυτοί οι χρήστες
όταν φλερτάρουν στο διαδίκτυο; Οι
ερευνητές της Check Point Software
προειδοποιούν για τους κινδύνους
που αντιμετωπίζουν καθημερινά
πολλοί χρήστες των δημοφιλών αυτών
εφαρμογών. Άλλωστε οι κίνδυνοι στον
κυβερνοχώρο μπορούν να αποφευχθούν
απλά και μόνο γνωρίζοντας ποιες απειλές
υπάρχουν:

1

2

Κακόβουλο λογισμικό ενόψει:
μια απλή φωτογραφία μπορεί να
μετατραπεί στο τέλειο αγκίστρι
για να αποκτήσει κάποιος συνολικά
πρόσβαση σε μια συσκευή. Μία από τις
καλύτερες τεχνικές που χρησιμοποιούν
οι κυβερνοεγκληματίες στις εφαρμογές
γνωριμιών είναι η δημιουργία ενός
ελκυστικού προφίλ, με το οποίο κάθε θύμα
θα ήθελε να «ταιριάξει». Στο αρχείο που
στέλνουν, μπορούν να φιλοξενήσουν κάθε
είδους κυβερνοεπίθεση. Ένα παράδειγμα
είναι μια φωτογραφία, η οποία θα μπορούσε
να περιέχει κακόβουλο λογισμικό με
spyware, ικανό να αποκτήσει τους κωδικούς
πρόσβασης των εφαρμογών του χρήστη.

Από το «sexting» στο
«sextortion»: η πρόσφατη
τηλεοπτική επιτυχία Black
Mirror το προέβλεψε και δυστυχώς
έγινε πραγματικότητα. Ένας από τους
μεγαλύτερους κινδύνους για τους χρήστες,
οι οποίοι μοιράζονται μεταξύ τους πικάντικες
φωτογραφίες, είναι η πιθανότητα οι εικόνες
αυτές να χρησιμοποιηθούν εκβιαστικά για
οικονομικό όφελος. Κατά την εγγραφή σε μια
εφαρμογή, αποκαλύπτεται μεγάλος αριθμός
προσωπικών πληροφοριών, οι οποίες μπορούν
επίσης να χρησιμοποιηθούν από εγκληματίες
του κυβερνοχώρου που εγγράφονται στην
εφαρμογή για να εκβιάσουν τα μέλη της.

3

Ψεύτικο ειδύλλιο: είναι σύνηθες για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να
δημιουργούν ψεύτικα προφίλ με εικόνες και περιγραφές που προσελκύουν
την προσοχή του χρήστη. Στόχος τους είναι να κερδίσουν το ενδιαφέρον του
προκειμένου να ξεκινήσουν μια συζήτηση με το θύμα τους. Με την πάροδο ημερών,
εβδομάδων ή και μηνών, ο χακερ κερδίζει σταδιακά την εμπιστοσύνη του θύματος
και το αποπλανεί. Ξεκινά μια σχέση εξ αποστάσεως. Τις περισσότερες φορές, η σχέση αυτή
ξεκινά χωρίς ο ένας να βλέπει τον άλλον, αλλά υπάρχει η υπόσχεση να «συναντηθούν
σύντομα». Είναι σύνηθες ο κυβερνοεγκληματίας να ζητά από το θύμα να στείλει χρήματα
«για να μπορέσουν να ταξιδέψουν για να συναντηθούν» ή επειδή έχει προκύψει ένα «σοβαρό
πρόβλημα».

5

Πλαστοπροσωπία: παρόλο που αυτές
οι κυβερνοεπιθέσεις είναι πιο πιθανό
να στοχεύουν τους χρήστες αυτών των
εφαρμογών, υπάρχουν περιπτώσεις
που στόχος μπορεί να γίνει και
ένας ξένος. Οποιοδήποτε άτομο
με δεδομένα, έγγραφα ή αρχεία
κάποιου άλλου είναι ικανό να υποδυθεί
μια ταυτότητα. Στην πραγματικότητα, τώρα
που οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου
εκθέτουν πολλά από τα δεδομένα τους στο
ιντερνετ, αυτά είναι προσβάσιμα σε όλους.
Με αυτά τα δεδομένα, οι εγκληματίες του
κυβερνοχώρου είναι σε θέση να δημιουργούν
προφίλ προσποιούμενοι ότι είναι κάποιος
άλλος, προκειμένου να ενεργήσουν με δόλο
για οικονομικό όφελος. Κάτι τέτοιο μπορεί
αναμφίβολα να είναι μοιραίο και να προκαλέσει
μεγάλη ζημιά στην εικόνα ενός ατόμου.

4

Κλοπή λογαριασμού:
αν μπείτε στο dark web,
θα βρείτε εκατοντάδες
παραβιασμένα προφίλ
εφαρμογών γνωριμιών που
είναι διαθέσιμα για αγορά
σε υψηλή τιμή. Το 2016,
ένας ιστότοπος γνωριμιών
υπέστη πειρατεία και εκλάπησαν τα
δεδομένα 32 εκατομμυρίων χρηστών,
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που
είχαν ήδη διαγραφεί από τις υπηρεσίες
του. Τα δεδομένα περιλάμβαναν
email, κωδικούς πρόσβασης και άλλες
προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να
πωληθούν και να χρησιμοποιηθούν μεταξύ
άλλων για κυβερνοεπιθέσεις phishing ή
κακόβουλου λογισμικού.
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Συμβουλές για την προστασία
στον κυβερνοχώρο:
• Ποτέ μη δίνετε εμπιστευτικές
πληροφορίες σε τρίτους: κάθε
χρήστης που ζητά εμπιστευτικές
πληροφορίες μπορεί να είναι
εγκληματίας, οπότε είναι σημαντικό να
μην δίνετε ποτέ προσωπικά δεδομένα
σε αυτές τις εφαρμογές για να
αποφύγετε κάθε είδους κίνδυνο.
• Μην κατεβάζετε εικόνες ή αρχεία
στις συσκευές σας: όλοι δείχνουν
τις φωτογραφίες τους σε αυτές
τις εφαρμογές, αλλά είναι πολύ
σημαντικό αυτές να εμφανίζονται
μόνο στην ίδια την εφαρμογή και να
μην σώζονται στη συσκευή, καθώς θα
μπορούσαν να κρύβουν κάθε είδους
κυβερνοεπίθεση που θα μπορούσε να
θέσει σε κίνδυνο όλα τα έγγραφα και
τα αρχεία στο κινητό ή τον υπολογιστή
του χρήστη.
• Μην εμπιστεύεστε, χρησιμοποιήστε
την κοινή λογική και μη βιάζεστε:
αυτή είναι μια βασική αλήθεια, αλλά
μερικές φορές το προφανές είναι
και το πιο χρήσιμο. Αν κάτι φαίνεται
παράξενο ή δεν φαίνεται πολύ
αληθινό, είναι προτιμότερο να είστε
καχύποπτοι.

• Ελέγξτε τα προφίλ στις ιστοσελίδες
γνωριμιών: μια από τις καλύτερες
προφυλάξεις που μπορείτε να
λάβετε είναι να δίνετε προσοχή
στις λεπτομέρειες και να είστε
επιφυλακτικοί σε πρόσφατα
δημιουργημένα προφίλ ή/και προφίλ
με φωτογραφίες που μοιάζουν με
διαφήμιση. Εάν, επιπλέον, ο εν
λόγω χρήστης δείχνει υπερβολικό
ενδιαφέρον ή ζητάει πάρα πολλές
προσωπικές πληροφορίες... αυτό θα
πρέπει να σας κρούσει τον κώδωνα του
κινδύνου.

Call of Duty: Vanguard

Επιστροφή στις ρίζες του B’ Παγκοσμίου Πολέμου!
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www.callofduty.com/vanguard
τα next-gen συστήματα και εθιστικό
multiplayer που χαρίζει πολλές ώρες
μετά την ολοκλήρωση του single player
campaign.

H σειρά Call of Duty δεν χρειάζεται
ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς είναι από τις πιο
πετυχημένες στην ιστορία των video games,
έχοντας πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα! Για
αυτό και οι φανατικοί φίλοι της σειράς δεν
θα μπορούσαν παρά να περιμένουν πως και
πως το Vanguard, το οποίο επιστρέφει τους
gamers στις πολεμικές επιχειρήσεις του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου που έμειναν για πάντα
στην ιστορία. To νέο Call of Duty έχει όλα
όσα αναζητούν οι φανατικοί φίλοι της σειράς,
καθώς προσφέρει κινηματογραφική δράση,
visuals που εκμεταλλεύονται στο έπακρον

Και μιλώντας για το single player campaign,
η Sledgehammer Games που έχει
αναλάβει το development βάσισε το story
του παιχνιδιού σε αληθινά στοιχεία και
προσπάθησε να μεταφέρει στον ψηφιακό
κόσμο του Vanguard, πραγματικούς
ήρωες που με τα ανδραγαθήματα τους
και τις γενναίες πράξεις τους κατάφεραν
να σταματήσουν την γερμανική πολεμική
μηχανή. Για αυτό και στη διάρκεια του
single-player campaign, οι gamers
θα αναλαμβάνουν 4 διαφορετικούς
χαρακτήρες που προέρχονται από
τον στρατό της Αυστραλίας, το τάγμα
αλεξιπτωτιστών της Βρετανίας, την
Squadron Six των Η.Π.Α και από την 138th
rifle division του Κόκκινου Στρατού. Αυτοί
οι χαρακτήρες θα πρέπει να υπερβάλουν
εαυτό και να αντέξουν το χάος του
πολέμου, δίνοντας πολλές φορές την
υπέρτατη μάχη για την επιβίωση τους,
όταν οι πιθανότητες δεν είναι σχεδόν
ποτέ με το μέρος τους. Για αυτό και οι
παίκτες θα λάβουν μέρος σε dogfights
πάνω από τα νησιά του Ειρηνικού, θα
πέσουν με αλεξίπτωτο στη Νορμανδία,
θα κατευθύνουν τανκς στις ερήμους της
Βορείου Αφρικής και θα επιχειρήσουν
να υπερασπιστούν το Stalingrand ως
ελεύθεροι σκοπευτές. Οι 4 αυτοί ήρωες
πρόκειται να ταξιδέψουν τους gamers
στο ανατολικό και δυτικό μέτωπο της

μπόλικες συγκινήσεις στους fans του είδους,
καθώς η δράση, η τακτική και οι νέοι τρόποι
προσέγγισης κάθε gaming session ξεχωριστά
δημιουργούν ένα εκρηκτικό δείγμα gaming. Και
επειδή σίγουρα θα αναρωτιέστε, το Vanguard
περιλαμβάνει και το all-time classic και fanfavorite Zombie Mode. Φυσικά, εξυπακούεται
ότι μετά το release θα μας περιμένει μπόλικο
post-launch περιεχόμενο με seasonal events,
εορτασμούς και νέο content στο single και
multiplayer κομμάτι, αλλά και περαιτέρω
ενσωμάτωση με το Warzone.

Ευρώπης, αλλά και στην Βόρεια Αφρική, καθώς
επίσης και στο θέατρο των επιχειρήσεων του
Ειρηνικού, καλύπτοντας διαφορετικές χρονικές
φάσεις του πολέμου που άλλαξε για πάντα τον
ρου της ιστορίας. Ως είθισται το multiplayer
δεν θα μπορούσε παρά να είναι πάρα πολύ
δουλεμένο, καθώς οι developers έχουν εστιάσει
στο να προσφέρουν μια εμπειρία που θα μείνει
αξέχαστη σε όλους τους λάτρεις των firstperson shooters. Οι 20 maps που εξαπλώνεται
το multiplayer αναμένεται να χαρίσουν

Όσον αφορά στα visuals, είναι εμφανές ότι η
Sledgehammer ανέβασε και πάλι πολύ ψηλά τον
πήχη δημιουργώντας εκπληκτικά περιβάλλοντα
που μεταφέρουν στο maximum την αγωνία, το
χάος και τη φρίκη που συνοδεύει τον πόλεμο.
Και ο ήχος βέβαια δεν θα μπορούσε να μην
χαρακτηρίζεται από τα ίδια υψηλά production
values με τα γραφικά, καθώς τα sound
effects και τα voice overs είναι πραγματικά
αψεγάδιαστα. Σε γενικές γραμμές, το Call of
Duty: Vanguard πρόκειται για μια εξαιρετικά
πλούσια εμπειρία που θα αποζημιώσει και με
το παραπάνω τους λάτρεις των first-person
shooters!

18+ | ΑVE
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Back 4 Blood
Η σωτηρία του κόσμου στα χέρια σας!
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https://back4blood.com/

αφανίσουν και τον τελευταίο άνθρωπο!
Η ανθρωπότητα βρίσκεται στο χείλος του
αφανισμού και το μόνο που μπορεί να
σταματήσει την επέλαση των zombies
είναι η μικρή ομάδα των «cleaners», οι
οποίοι καλούνται να τα βάλουν απέναντι
σε θεούς και δαίμονες για να επιβιώσουν.
Όλα τα λεφτά στο Back 4 Blood είναι ο
ανατριχιαστικός post-apocalyptic κόσμος
του και η δράση που κυριολεκτικά
κόβει την ανάσα! To game επιτρέπει
Campaign 4-παικτών, όπου πρέπει να
συνεργαστείτε για να επιβιώσετε σε ολοένα
και πιο δύσκολες αποστολές (δίνοντας τη
δυνατότητα για online play με έως και 3
φίλους ή solo στη μάχη).

Το Left 4 Dead αποτέλεσε ένα shooter, το
οποίο άφησε τη δική του κληρονομιά στο
είδος των co-op team-based shooters
γράφοντας πραγματική ιστορία! Τώρα ο
«πνευματικός διάδοχος» του δεν είναι
άλλος από το Back 4 Blood, ένα game
που βαδίζει στο ίδιο μονοπάτι με το
εμβληματικό game της Valve. 4 παίκτες
καλούνται να παραμερίσουν τις διαφορές
τους, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για
να καταπολεμήσουν τις αιμοδιψείς ορδές
των zombies, που έχουν μολυνθεί από
ένα εξαιρετικά επικίνδυνο παράσιτο. Οι
φορείς αυτού του παράσιτου ονομάζονται
Ridden και δεν θα σταματήσουν μέχρι να

Η δράση και η αγωνία χτυπούν κόκκινο
και τα διαθέσιμα PvP modes είναι βέβαιο
ότι θα σας κάνουν να μην θέλετε να το
αποχωριστείτε. Αδιαμφισβήτητα, ένα από τα
πιο cool και πιο συναρπαστικά games της
χρονιάς, που θα σας προσφέρει αμέτρητες
multiplayer συγκινήσεις! Ένας «musthave» τίτλος που δε γίνεται να λείπει από τη
συλλογή σας…

18+ | STEAM
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O Αρράκις, ο πλανήτης των ερήμων, είναι το μοναδικό μέρος στο γνωστό σύμπαν όπου υπάρχουν αποθέματα του μπαχαρικού μελάνζ, μιας
μυστηριώδους ουσίας που παρατείνει τη ζωή, διευρύνει την ανθρώπινη
συνείδηση κι επιτρέπει στους Πλοηγούς της Διαστημικής Συντεχνίας να
αναδιπλώνουν το διάστημα, προσφέροντας έτσι στην ανθρωπότητα τη
δυνατότητα να ταξιδεύει στ’ αστέρια. Στον παράξενο αυτό κόσμο, που
είναι γνωστός και ως Ντιουν, ξετυλίγεται αριστοτεχνικά η εξιστόρηση της
ζωής του νεαρού Πωλ Ατρείδη, που ως Μουάντ’Ντιμπ θα δώσει σάρκα
και οστά στο πιο μεγαλεπήβολο όνειρο της ανθρωπότητας.

ΜΑΤ ΧΕΪΓΚ

Μεσάνυχτα στη Βιβλιοθήκη
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
«Ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο υπάρχει μια βιβλιοθήκη», είπε.
«Και μέσα σ’ αυτή τη βιβλιοθήκη, τα ράφια συνεχίζονται επ’ άπειρον.
Κάθε βιβλίο σού δίνει μια ευκαιρία να δοκιμάσεις μια άλλη ζωή που θα
μπορούσες να έχεις ζήσει. Να δεις πώς μπορεί να ήταν τα πράγματα, αν
είχες κάνει διαφορετικές επιλογές… Θα είχες κάνει κάτι διαφορετικό,
αν είχες την ευκαιρία να αναιρέσεις αυτά για τα οποία μετάνιωσες;»
Η ζωή της Νόρα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Τότε, την τελευταία μέρα της στη Γη, όταν σημαίνουν μεσάνυχτα, μεταφέρεται σε μια
βιβλιοθήκη. Εκεί της δίνεται η δυνατότητα να αναιρέσει επιλογές και
να απαλλαγεί από τις τύψεις της, δοκιμάζοντας όλες τις διαφορετικές
ζωές που θα μπορούσε να είχε ζήσει…

ΓΟΥΟΛΤΕΡ ΤΕΒΙΣ

Το Γκάμπι της Βασίλισσας
Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ
Η ήσυχη και μελαγχολική Μπεθ Χάρμον είναι ένα οκτάχρονο ορφανό κοριτσάκι που μοιάζει να μη διαθέτει τίποτα το αξιοπρόσεκτο.
Μέχρι που παίζει την πρώτη της παρτίδα στο σκάκι. Τότε οι αισθήσεις
της οξύνονται, το μυαλό της καθαρίζει και για πρώτη φορά στη ζωή
της νιώθει πως έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Καθώς το
μοναδικό της ταλέντο την οδηγεί να αρχίσει να αγωνίζεται επαγγελματικά σε κορυφαία σκακιστικά τουρνουά ήδη από τα εφηβικά της
χρόνια, θα πρέπει να ανταποκριθεί σε όλο και μεγαλύτερες πιέσεις,
που βαθαίνουν την ψυχική της απομόνωση και την ωθούν όλο και
περισσότερο στην απόδραση…

ΕΛΕΝΑ ΚΟΡΔΕΛΛΑ

Ο Θεριστής της Κυψέλης
Εκδόσεις ΜΙΝΩΑΣ
Το θύμα στο βίντεο ήταν δεμένο σε όρθια θέση πάνω σε έναν σομιέ κρεβατιού.
Χέρια και πόδια ήταν ακινητοποιημένα σε σχήμα Χ. Το κεφάλι κρεμόταν μπροστά,
αλλά, όταν έκαναν την εμφάνισή τους τα γαντοφορεμένα χέρια του δράστη, όλα
άλλαξαν… Ο Δημήτρης επέστρεψε στο σπίτι στις τέσσερις. Τέσσερις κι εκείνη δεν
ήταν εκεί. Το σημείωμά του άθικτο εκεί όπου της το είχε αφήσει, το τριαντάφυλλο
πάνω στο μαξιλάρι της… Μαργαρίτα… Και στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο μια
φωτογραφία της. Ήταν χτυπημένη. Τα χέρια της δεμένα στους καρπούς. Κι ανάμεσα στους δείκτες της κρατούσε ένα χαρτί. Οι λέξεις που ήταν γραμμένες εκεί
τα άλλαζαν όλα. «Καλύτερα να καλέσετε τον Δημήτρη Χατζηλαδά. Είμαι σίγουρος
πως αυτό το έγκλημα δεν θα είναι το μοναδικό.»

ΑΝΝΑ ΓΑΛΑΝΟΥ

Οι Τρεις Φωτιές
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Ο Ιάκωβος, ο Μάριος και ο Αργύρης από πολύ νωρίς διαπιστώνουν το αγεφύρωτο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στους γονείς τους. Μεγαλώνοντας, το μόνο
που θέλουν είναι να ξεφύγουν από τη νοσηρή ατμόσφαιρα του σπιτιού τους,
όπου η αγάπη, η ζεστασιά και η χαρά είναι άγνωστες έννοιες. Κι αυτό ακριβώς κάνουν, φεύγουν. Ο Ιάκωβος, στη Νέα Υόρκη, αποκτά δύναμη, πλούτο,
εξουσία. Αξίες απατηλές, που κάποια στιγμή σωριάζονται σαν τραπουλόχαρτα
μπροστά του. Ο Μάριος, στο Παρίσι, ζει έναν παθιασμένο έρωτα με την Υβόν,
μια χορεύτρια μπαλέτου, που στην πρώτη ευκαιρία τον εγκαταλείπει για την
καριέρα της. Ο Αργύρης, από μικρός, κουβαλά βαρύ σταυρό στους αδύναμους
ώμους του. Ένα οικογενειακό μυστικό τον κατατρέχει, αναγκάζοντάς τον να
περιφέρεται χωρίς ελπίδα.

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗ

Γυναίκα Ψάχνει
Εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ
Η Ελεονώρα Μελέτη, ορμώμενη από τις προσωπικές της εμπειρίες, μιλάει
για τα κοινωνικά στερεότυπα και όλα εκείνα που αντιμετωπίζει κάθε γυναίκα
εξαιτίας τους, δίνοντας ένα μήνυμα: καθεμία πρέπει να είναι αποδεκτή όπως
ακριβώς είναι, με τις επιλογές της και όλα της τα συναισθήματα. Μέσα από τη
βιωματική αφήγηση, το βιβλίο πραγματεύεται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει
μία σύγχρονη γυναίκα, όταν δεν ακολουθεί τα στερεότυπα. Την ψυχολογική
πίεση που μπορεί να δέχεται ως τίμημα για τις επιλογές της όταν αυτές πάνε
κόντρα στο κατεστημένο. Πρόκειται για ένα βιβλίο που ξεσκεπάζει το προσωπείο της τέλειας μητρότητας και καταρρίπτει τον μύθο που θέλει τις γυναίκες
να ολοκληρώνονται μέσα από τον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας.
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EMMA STONEX

Οι Φαροφύλακες
Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
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Κορνουάλη, 1972. Ένα πλοίο φτάνει σ’ έναν αποµακρυσµένο φάρο,
µίλια µακριά από την ακτή, µεταφέροντας προµήθειες για τους φαροφύλακες. Όµως κανείς δεν είναι εκεί. Η είσοδος του φάρου είναι
κλειδωµένη από µέσα. Το τραπέζι στρωµένο. Το ηµερολόγιο καιρού
του αρχιφαροφύλακα κάνει λόγο για µια καταιγίδα που µαίνεται γύρω
από τον φάρο - όµως οι ουρανοί ήταν καθαροί όλη την εβδοµάδα. Στο
καθιστικό και την κουζίνα, τα ρολόγια έχουν σταµατήσει. Δείχνουν όλα
οκτώ και σαράντα πέντε. Δύο δεκαετίες αργότερα ένας συγγραφέας
θέλει να µάθει τι πραγµατικά συνέβη. Επισκέπτεται τις γυναίκες των
αγνοούµενων αντρών, για να µπορέσει να φτάσει στην αλήθεια.

ΜΑΡΙΑ ΒΙΓΚΛΙΑΡΗ

Οι Άσσοι της Καρδιάς
Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ
Νικόλας και Ασπασία. Παίξανε την αγάπη τους σαν µια παρτίδα
χαρτιά. Κανείς δεν µπορούσε να µαντέψει ποιος θα κράταγε τους
άσσους. Άγγελος και Ζωή. Εκεί στις φωτιές του Αϊ-Γιάννη, συντελέστηκε µοιραίο ολοκαύτωµα! Οι µατιές τους κόλλησαν για πάντα και
ενώθηκαν µε τη δύναµη της φλόγας, που πυρπόλησε στο πέρασµά
της ό,τι εύφλεκτο υπήρχε, µαζί µε δυο διψασµένες νεανικές καρδιές. Το µέλλον τους όµως τόσο δύσκολο. Αφηµένη στον άνεµο,
κρεµόταν η ζωή του και η ζωή της. Tόσο λεπτή σαν κλωστή, τόσο
γερή σαν τριχιά. Μια γυναίκα καθορίζει εξελίξεις, υπογράφει συµβόλαια ζωής και προδικάζει µοίρες, γιατί αγαπά αυτόν που δεν µπορεί
να έχει. Η εκδίκηση έχει χαραχτεί βαθιά στο µυαλό της.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

Μπλε Ήλιος

Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
Η Μαριάννα, μια γυναίκα που απέχει αρκετά από την πρώτη νιότη της,
βιώνει έναν ισχυρό κλονισμό. Ο άντρας της, ο Γεράσιμος, νοσηλεύεται
για μέρες στη ΜΕΘ έπειτα από εγκεφαλικό. Τί έζησε με τον Γεράσιμο
και τι θα μπορούσε να είχε αλλάξει στις αποφάσεις της; Η Μαριάννα
κάνει μια πλήρη αναθεώρηση του παρελθόντος της, τη στιγμή που το
παρόν της αναφλέγεται από την παρουσία του Ιάσονα, ενός νεαρότερου συγγραφέα που βρήκε τον άντρα της να κείτεται στον δρόμο και
τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια
σχέση μεταξύ τους ή είναι πια πολύ αργά για αγάπη;

