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LOGIN
Πόσο πρακτικό θα είναι το
“Facebook Home”;
To “Facebook Home” μπορεί να παραδεχθεί
κάποιος ότι είναι αρκετά παιχνιδιάρικο και
πρωτότυπο ως σύλληψη. Εκείνο για το οποίο
δεν είμαστε σίγουροι όμως είναι πόσο εύκολη
θα κάνει τη ζωή ενός χρήστη κινητού, ακόμη κι αν
πραγματικά αισθάνεται ότι θέλει να το χρησιμοποιεί και
ότι ήταν αυτό που του έλειπε από το smartphone του.
Το όλο concept μάς προξενεί, σε κάθε περίπτωση,
διάφορες απορίες όπως οι ακόλουθες: (α) τι
κατανάλωση μπαταρίας θα έχει, δεδομένου ότι
τα smartphones μία «ευαισθησία» σ’ αυτό το
κομμάτι την έχουν και (β) τι κατανάλωση σε data
θα έχει, δεδομένου ότι δεν έχουμε όλοι οι χρήστες
πλουσιοπάροχα πακέτα στις εταιρείες κινητής ούτε
είμαστε πάντα συνδεδεμένοι σε δίκτυα Wi-Fi. Από
προσωπική εμπειρία, πάντως, η εφαρμογή του
Facebook μού τρώει αρκετά από τα data μου μέσα στο
μήνα, οπότε δε θα ήθελα να σκέφτομαι πόσο εύκολα

Το iPhone των πολλών
Θα διαπράξει μέγα στρατηγικό σφάλμα η Apple, αν
προκειμένου να εισέλθει στις μάζες, αποκηρύξει
μετά βδελυγμίας τον «ελιτίστικο» χαρακτήρα της;
Το ισχυρό χαρτί της Apple είναι η «εκλεκτή
μειοψηφία» που θέλει να ξεχωρίζει. Χρειάζεται
αυτή τη «μειοψηφία», που θυσιάζει με φανατισμό
άλλες ανάγκες για να αγοράσει αγόγγυστα ένα
iPhone που ενίοτε αντιπροσωπεύει σχεδόν ένα
μισθό, ενάμιση αν μιλάμε για την Ελλάδα. Οι
υπόλοιποι, μπορούν απλά να ονειρεύονται την
απόκτηση μίας συσκευής της εταιρείας ή να τις
αγνοούν επιδεικτικά λέγοντας «όμφακες εισίν».
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι θα αποτελέσει
στρατηγικό λάθος ένα οικονομικότερο iPhone στις
προθήκες των Apple Stores ανά τον κόσμο. Γιατί η

θα μπορούσαν να “φεύγουν” τα δεδομένα μου σε μία
τέτοια υλοποίηση. Ίδωμεν…
Όσον αφορά τώρα το σύνολο αυτού του “μπουκέτου”
εφαρμογών δε φαίνεται άσχημο, αρκεί κάποιος να
χρησιμοποιεί το κινητό του κυρίως για επικοινωνία
(και ειδικά μέσω Facebook). Στην ουσία, μπαίνει
«μπροστά» σαν ένα interactive multi-widget, μέσα από
το οποίο μπορεί κάποιος σε ένα «χαρούμενο»
περιβάλλον (αυτά τα κυκλάκια των chatheads
είναι πραγματικά επικά!) να έχει ενημερώσεις
από τους φίλους του, να επικοινωνεί μαζί
τους, αλλά και να έχει πρόσβαση σε άλλες
εφαρμογές όταν το χρειάζεται. Από το
Facebook σημειώνουν ότι, αν θέλει κάποιος
να δει το σύνολο των εφαρμογών του, αυτό μπορεί
να γίνει με μία κίνηση, ενώ συνεργάζεται ακόμη και
με άλλα πακέτα υπηρεσιών -όπως το GoogleNow που
έχει βάλει πρόσφατα η εταιρεία στο Android- χωρίς να
τα ακυρώνει. Αν μου επιτρέπεται, πάντως, ένα εντελώς
προσωπικό σχόλιο προτιμώ το δικό μου personalization
στο κινητό μου με τον τρόπο που μου το παρέχει το
Android και όχι ένα έτοιμο «καπέλο» στο OS που θα με
υποχρεώνει να λειτουργώ με τους κανόνες του.
Χριστίνα Κιτσάτη [c.kitsati@smartpress.gr]

Apple δεν είναι μία εταιρεία που απευθύνεται στο
σύνολο του καταναλωτικού κοινού.
Ας κάνει ο καθένας αυτό που γνωρίζει καλύτερα
και ας παραμείνει εκεί. Όποιος προσπάθησε
να κατακτήσει όλο τον κόσμο, απέτυχε οικτρά,
όπως διδάσκει η ιστορία. Η τιμή της μετοχής
της Apple, έχει δεχθεί ισχυρότατες πιέσεις το
τελευταίο τρίμηνο, αφού οι επενδυτές βλέπουν τις
προσδοκίες τους για το συνεχή ανοδικό καλπασμό
της μετοχής, να διαψεύδονται. Θα καταφέρει
ένα φθηνό iPhone να φέρει τα κάτω, πάνω ή θα
πετύχει τα αντίθετα αποτελέσματα;
Την “Apple” την αγαπήσαμε για την επαναστατική
σχεδίαση τόσο στο κινητό όσο και στο λειτουργικό
σύστημα και για την εν γένει καινοτομία της.
Την αγαπήσαμε για τις ανατροπές της, για τον
αντικομφορμισμό και την επαναστατικότητά
της, ίσως - ίσως και για τον Steve. Αυτή την
Apple θέλουμε και αυτή την Apple πρέπει να
επανεφεύρει ο Tim!
Γιώργος Ιωσηφίδης [g.iosifidis@smartpress.gr]

WWW.DIGITALLIFE.GR

ΑΝΤΡΙΕΝ ΜΠΡΟΝΤΙ
από τον ΤΟΝΙ ΚΕΪ σκηνοθέτη της ταινίας AMERICAN HISTORY X

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΜΕ ∆ΙΠΛΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

KYKΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
VIDEO CLUB ΣΕ

Detachment_DigitalLife.indd 1

www.audiovisual.gr

18/4/2013 2:33:52 μμ

Cool

Smartphones
Tablets
Laptops
Monitors ▲
Games
Photo
▲
Video
Movies ▲

Samsung Galaxy S4
Σαν ένας πραγματικός σύντροφος ζωής, το νέο Samsung Galaxy S4 μας φέρνει
πιο κοντά και μας βοηθά να κρατάμε για πάντα τις ευχάριστες στιγμές που
περνάμε με τους φίλους μας. Έχει σχεδιαστεί για να κάνει την καθημερινότητα
μας εύκολη. Νοιάζεται ακόμα και για την υγεία μας για να ζούμε καλύτερα! Πιο
απλά, το Samsung Galaxy S4 είναι πάντα κοντά μας. Πιο λεπτό, με μεγαλύτερη
οθόνη και τετραπύρηνο επεξεργαστή! Η τέταρτη έκδοση του δημοφιλούς
Samsung Galaxy S είναι πλέον διαθέσιμη με μεγαλύτερη οθόνη αφής 5" Super
AMOLED και λειτουργικό σύστημα Android 4.2.2 για να αλλάξει όλα όσα ξέρατε
μέχρι τώρα για τα smartphones.
▲www.samsung.com/gr
▲www.digitallife.gr

Samsung Galaxy Tab II 10.1
P5110 - Wifi - Κόκκινο

Archos Arnova 7C G2 - 4GB 3G

Το Samsung Galaxy Tab II 10.1 θα σας χαρίσει μια
αξέχαστη εμπειρία μέσω της πιο λεπτής και ελαφριάς
μεγάλης οθόνης tablet της αγοράς! Απολαύστε
ασύγκριτη φορητότητα χάρη στο εκπληκτικά λεπτό
και ελαφρύ σώμα του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για σερφάρισμα στο Web, την προβολή ταινιών,
την ανάγνωση e-book, κ.ά. Ακόμα περισσότερες
δυνατότητες χάρη στη Google! Το Samsung Galaxy
Tab 10.1 είναι συμβατό με διάφορες γνωστές
εφαρμογές όπως το Google Talk, το Gmail, το Google
Calendar, το Youtube, το Google Maps, το Google
Latitude, το Google Places.

Η ARNOVA 7c G2 έρχεται με μια εξαιρετικά ποιοτική
multi-touch οθόνη, βελτιστοποιημένο λειτουργικό
σύστημα Android 2.3 Gingerbread και δυνατότητα
3G δικτύωσης. Αυτός ο έξυπνος συνδυασμός μεταξύ
υψηλής απόδοσης υλικού και έξυπνου λογισμικού θα
σας προσφέρει πολλούς τρόπους χρήσης για το tablet
σας. Η περιήγηση στο Internet είναι πλέον ομαλότερη
και μπορεί να πραγματοποιείται οπουδήποτε χάρη στο
3G. Παράλληλα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε έναν
ολόκληρο νέο κόσμο, με Android games και πολλές
ακόμη εφαρμογές!

►www.samsung.com/gr
▼www.digitallife.gr

►www.archos.com
▼www.digitallife.gr
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HP 655 (C4X83EA)
Απαραίτητη φορητότητα. Έχοντας βελτιστοποιηθεί για Windows 8 Pro, αυτός ο
οικονομικός φορητός υπολογιστής βοηθά τους επαγγελματίες να παραμένουν
συνδεδεμένοι[1]. Χάρη στο ανθεκτικό του περίβλημα, ο HP 655 αποτελεί έναν
οικονομικό, φορητό υπολογιστή με τεχνολογία AMD και εργαλεία πολυμέσων.
Σχεδιασμένος για χρήση εν κινήσει:
• Για κάθε είδους συναντήσεις, κοντινές ή μακρινές, μπορείτε να βασίζεστε στο ανθεκτικό
περίβλημα που προστατεύει το ματ ανθρακί φινίρισμα του φορητού υπολογιστή.
• Μην θυσιάζετε το μέγεθος της οθόνης στο όνομα της φορητότητας. Μεταφέρετε τον
HP 655 από συνάντηση σε συνάντηση και απολαύστε εξαιρετική προβολή στην οθόνη
HD[2] 39,6 cm (15,6'').
▲ www.hp.com/gr
►www.digitallife.gr

Sony KDL-32R420 - 32" - LED
Από το δάκρυ που κυλά στο πρόσωπο του πρωταγωνιστή
μέχρι το γρασίδι στο γήπεδο, η τηλεόραση R42
αποκαλύπτει νέα επίπεδα λεπτομέρειας. Απολαύστε
εικόνα ανάλυσης HD Ready ενισχυμένη από μια σουίτα
τεχνολογιών, ώστε να παράγονται πιο ευκρινείς εικόνες,
πιο ομαλή δράση και εντυπωσιακή αντίθεση χρωμάτων.
►www.sony.gr
▼www.digitallife.gr

Samsung UE32EH4000 - 32"
- LED
Η EH4000 με τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό της και
η κατασκευή με το ελάχιστον πλαίσιο γύρω από την
οθόνη θα κλέψει τα βλεμματα. Τεχνολογίας LED για
μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα
εξοπλισμένη με επεξεργαστή εικόνας Hyper Real
Engine για χρώματα ζωντανά και πραγματικό μαύρο.
▼www.samsung.com/gr
▼www.digitallife.gr

Cool

Smartphones
Tablets ▲
Laptops
Monitors ▲
Games
Photo
Video
Movies ▲

Tomb Raider - Xbox 360
Η γνωστη μας Lara Croft σε νέες περιπέτειες! Η Square Enix παρουσιάζει το νέο
πολυαναμενόμενο παιχνίδι που θα συναρπάσει μικρούς και μεγάλους gamers!
Απαράμιλλο gameplay που συνδυάζει την ξέφρενη δράση και τη διαρκή εξερεύνηση
στα πρότυπα που μόνο ένα Tomb Raider μπορεί να σας προσφέρει! Η ιστορία
εξερευνά την έντονη και σκοτεινή ιστορία της Lara και την μεταμόρφωση της από μια
φοβισμένη γυναίκα σε σκληροτράχηλη μαχήτρια. Οπλισμένη μόνο με ωμά ένστικτα
και τη δυνατότητά της να σπρώξει τα όρια της ανθρώπινης της αντοχής η Lara πρέπει
να πολεμήσει για να ξετυλίξει τη σκοτεινή ιστορία ενός ξεχασμένου νησιού και
δραπετεύσει από τα δεσμά του.
▲www.eidosmontreal.com
▲www.digitallife.gr

Sony SLT-A58 Kit - DT 18-55mm
f/3.5-5.6 SAM - Μαύρο

Sony Cyber-shot DSC-W710 Ασημί

Απόλυτος έλεγχος στη δημιουργική φωτογραφία. Το
εικονοσκόπιο OLED Tru-Finder σάς δείχνει πώς ακριβώς
θα αποτυπωθούν οι λήψεις σας. Δημιουργήστε εικόνες
που εντυπωσιάζουν, με τον αισθητήρα Exmor® με
ανάλυση 20.1 Mpixel. Ο φακός υψηλής ευαισθησίας
αποτυπώνει κάθε λεπτομέρεια ακόμα και σε χαμηλό
φωτισμό. Σε συνδυασμό με το σύστημα επεξεργασίας
εικόνας BIONZ, θα τραβάτε ευκρινείς και καθαρές λήψεις
κάθε στιγμή. Η αυτόματη εστίαση με κλείδωμα τοποθετεί
τα θέματα που κινούνται γρήγορα ακριβώς μέσα στις
εικόνες σας. Αποτυπώστε λήψεις σαν να είστε ένα με τη
φωτογραφική σας μηχανή.

Πολύ λεπτή, εύχρηστη φωτογραφική μηχανή
Cyber-shot™ με οπτικό ζουμ 5x. Η DSC-W710
διακρίνεται για την ιδιαίτερα υψηλή ανάλυση της
που φθάνει τα 16,4 Mpixel, καθώς και την χρήσιμη
λειτουργία βίντεο HD 720p. Με λειτουργία Smile
Shutter που ενεργοποιεί αυτόματα το κλείστρο,
όταν το θέμα χαμογελάει: με ρυθμιζόμενη ελάχιστη
ρύθμιση χαμόγελου και με δυνατότητα επιλογής
προτεραιότητας μεταξύ παιδιών και ενηλίκων.

►www.sony.gr
▼www.digitallife.gr

▼www.sony.gr
▼www.digitallife.gr
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Sony HDR-CX190EB - Μαύρο
Η Sony HDR-CX190EB είναι μια εύχρηστη βιντεοκάμερα Full HD με υψηλής ποιότητας
απεικόνιση και πανίσχυρο φακό.
• Τραβήξτε βίντεο Full HD με απίστευτες λεπτομέρειες - με μια ελαφριά, μικρή
βιντεοκάμερα που μπορείτε να μεταφέρετε εξαιρετικά εύκολα και παντού.
• Ο αισθητήρας Exmor R™ CMOS υψηλής ευαισθησίας μειώνει το θόρυβο εικόνας για
πιο καθαρές εικόνες.
• Το ενσωματωμένο καλώδιο USB διπλώνεται εύκολα μέσα στο λουρί χειρός.
Χρησιμοποιήστε το για να μεταφέρετε φωτογραφίες και βίντεο στον υπολογιστή σας
και, ταυτόχρονα, να φορτίσετε την μπαταρία της βιντεοκάμερας.
• Η ενεργή λειτουργία SteadyShot προσφέρει βελτιωμένη διόρθωση κραδασμών
φωτογραφικής μηχανής σε όλες τις ρυθμίσεις ζουμ, ακόμα και όταν περπατάτε.
▲www.panasonic.gr
▲www.digitallife.gr

Η Οργή των Τιτάνων

Οι υποψήφιοι

Μια δεκαετία μετά την επική νίκη του επί του
τερατώδους Κράκεν, ο Περσέας -ο ημίθεος γιος του
Δία- επιχειρεί να διάγει μια πιο ήσυχη ζωή ως ψαράς,
έχοντας επιφορτιστεί με την ευθύνη να αναθρέψει
ολομόναχος τον δεκάχρονο γιο του, Ήλιο. Στο μεταξύ
η μάχη για την επικράτηση συνεχίζεται ανάμεσα σε
Θεούς και Τιτάνες. Έχοντας χάσει την αφοσίωση
των ανθρώπων, οι Θεοί έχουν αρχίσει να χάνουν
τον έλεγχο επί των φυλακισμένων Τιτάνων και του
θηριώδη αρχηγού τους, Κρόνου -πατέρα των Δία,
Άδη και Ποσειδώνα- που αφότου τον ανέτρεψαν, τον
έριξαν στην άβυσσο του Τάρταρου.

Όταν ο επί μακρό γερουσιαστής Καμ Μπρέιντι (Γουίλ
Φέρελ) διαπράττει ένα σημαντικό ατόπημα σε δημόσια
εμφάνισή του λίγο πριν τις επερχόμενες εκλογές, δύο
πάμπλουτοι επιχειρηματίες αποφασίζουν να κατεβάσουν
στην πολιτική αρένα έναν αντίπαλο υποψήφιο και να
κερδίσουν την υποστήριξη της Βόρειας Καρολίνας.
Ο άνθρωπός τους; Ο αθώος Μάρτι Χάγκινς (Ζακ
Γαλυφιανάκης), που δουλεύει ως διευθυντής του
τοπικού Κέντρου Τουρισμού.

►www.audiovisual.gr
▼www.digitallife.gr

►www.odeon.com
▼www.digitallife.gr
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Στο Zero Dark Thirty η Kathryn Bigelow βγήκε στο κατόπι του Οσάμα
Μπιν Λάντεν και στην πορεία βρήκε το θρίλερ που αναζητούσε.

Το να περιμένεις μία ταινία όπως το
Zero Dark Thirty να μην ανεμίσει έστω
και για λίγο, έστω και υποσυνείδητα την
αμερικάνικη σημαία, θα ήταν το λιγότερο
αφελές. Κι όμως η Kathryn Bigelow, η
γυναίκα που έσπασε τα νεύρα του James
Cameron κερδίζοντας το Όσκαρ με το
The Hurt Locker, ξεκινάει το… κυνήγι του
Οσάμα Μπιν Λάντεν, με τους Αμερικανούς
πράκτορες να τσακίζουν κρατούμενους
για να τους αποσπάσουν πληροφορίες,
δύο χρόνια μετά την 11η Σεπτεμβρίου.
Στη σκηνή όπου ο κρατούμενος φτάνει
σε σημείο πνιγμού, ένα έστω και μικρό
ρίγος θα πέρασε τους Αμερικανούς, από
τους προοδευτικούς της Νέας Υόρκης
μέχρι τους φανατικότερους rednecks του
Τέξας… Το φιλμ, ανεξαρτήτως της υπόθεσης, της εξόντωσης δηλαδή του πιο επικίν-

δυνου τρομοκράτη στον κόσμο, διαθέτει
τα ξεκάθαρα χαρακτηριστικά ενός θρίλερ,
που ισορροπεί τις λεπτομέρειες μίας δαιδαλώδης υπόθεσης με αμέτρητα ονόματα
και διασυνδέσεις, με αρκετό ρεαλισμό και
στιγμές αγωνίας, κυρίως στο τελευταίο
μέρος όπου γίνεται και η επιχείρηση στο
κρησφύγετο του Λάντεν. Στο επίκεντρο του
είναι η επικεφαλής της επιχείρησης, η Μάγια που επί 12 χρόνια έχει αφήσει τα πάντα
στη ζωή της σε δεύτερη μοίρα και έχει
μία και μοναδική ψύχωση. Να απαλλάξει
τον κόσμο από τον υπεύθυνο της 11ης
Σεπτεμβρίου. Στο κυνηγητό που κρατάει
μία ολόκληρη δεκαετία ηγείται μίας ελίτ
ομάδας μυστικών και στρατιωτικών χειριστών, που εργάζονται μυστικά σε όλη την
υφήλιο. Αυτό το χρονικό διάστημα κυλάει
κινηματογραφικά δίχως να το καταλάβεις,

και μέχρι να φτάσεις στο αποκορύφωμα έχεις
περάσει από διάφορες φάσεις. Των βασανισμών, της γυναίκας που είναι δύσκολο να
πείσει έναν ανδροκρατούμενο χώρο πως έχει
δίκιο, των αναπόφευκτων κοινωνικοπολιτικών γενικεύσεων και “τσουβαλιάσματων”,
της τελικής στρατιωτικής αποστολής στο
μισοσκόταδο και τις θερμικές κάμερες. Και
η Bigelow ξέρει να τα διαχειριστεί όλα. Η
εντυπωσιακή κοκκινομάλλα Jessica Chastain
ξεχωρίζει στα σκονισμένα τοπία όπου έγιναν
κατά βάση τα γυρίσματα (βλέπε Ινδία, αν και
υπονοούνταν πως πρόκειται για το Πακιστάν
όπου και εξοντώθηκε ο Λάντεν), παίζοντας
την σκληρή και αφοσιωμένη γυναίκα που
δεν σταμάτησε ούτε όταν είδε συναδέλφους
να σκοτώνονται, ούτε όταν έγιναν απόπειρες
δολοφονίας εναντίον της. Η κλασικά λανθασμένη αντίληψη πως όταν γνωρίζεις πως

τελειώνει μία ιστορία αυτό σου στερεί το σασπένς, διαψεύδεται εδώ, αφού επικεντρώνεται στην αφοσίωση της Μάγια να καταδιώξει
πάση θυσία το μεγάλο στόχο. To σενάριο του
Mark Boal είναι καλογραμμένο, η μουσική
του Alexandre Desplat καλύπτει με σοφιστικέ
μυστήριο την πρωταγωνίστρια, και η Bigelow,
για δεύτερη φορά μετά και το The Hurt
Locker, αφήνει τα παραδοσιακά ιστορικάπολεμικά κείμενα που είναι μπολιασμένα με
αντρική υπερβολή για να μιλήσει με ένα πιο
σύγχρονο ένστικτο. Ντυμένο στο χακί…
*Ο
 πρόεδρος Barack Obama κατηγορήθηκε
πως θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των
ΗΠΑ, με το να δώσει πρόσβαση στα αρχεία
που αφορούσαν την αληθινή επιχείρηση κατά
του Μπιν Λάντεν. Η Bigelow αρνήθηκε πως
υπήρξε εύνοια από πλευράς του προέδρου…

Κυκλοφορεί
από την

σε

&
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Facebook Home
Μάθε για το νέο Android launcher
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Να λοιπόν που το Facebook, αντί να
μπει στη διαδικασία να φτιάξει ένα
Facebook phone, αποφάσισε να μπει στα
περισσότερα Android με το Facebook
Home.
Στην παρουσίαση ο Mark Zuckerberg
είπε πως αλλάζει την εμπειρία τηλεφώνου.
Μεταφέρει τη λειτουργία του από
τις εφαρμογές στους ανθρώπους,
φέρνοντας το Facebook στις βασικές
λειτουργίες του smartphone μας.
Το Facebook Home είναι μία ομάδα

εφαρμογών που θα εγκαθίστανται σε
οποιοδήποτε Android smartphone
που διαθέτει το τελευταίο update της
εφαρμογής Facebook και έχει κατεβάσει
και τον Facebook messenger. Ουσιαστικά,
είναι σαν το Facebook να έρχεται να
«κυριεύει» το Android σας σε βασικές
λειτουργίες και θα είναι εκεί, ανεξάρτητα
από το πώς χρησιμοποιείτε το smartphone
σας. Αν διαβάζετε ένα άρθρο, αν παίζετε
Angry Birds, ή γράφετε ένα email. Ας
δούμε όμως, τα βασικά του στοιχεία:

Coverfeed

από τη lock screen. Τα notifications,
οι ειδοποιήσεις δηλαδή από την
δραστηριότητα των ανθρώπων που έχετε
“φίλους”, είναι μεγαλύτερα, καθαρότερα
και πάντα στην home ή lock screen
του smartphone σας. Το ίδιο, βέβαια,
ισχύει και για τις ειδοποιήσεις από το
Android σας. Αναπάντητες κλήσεις, άλλες
ειδοποιήσεις, είναι ξεκάθαρα εκεί, στην
αρχική σας οθόνη, αλλά με τον τρόπο του
Facebook.

Το Coverfeed είναι μία από τις εφαρμογές
του Facebook home που έρχεται να
«καπελώσει» τη home screen και τη
lock screen της Android συσκευής
σας. Σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε
τα status updates των φίλων σας, να
κάνετε σχόλια σε δημοσιεύσεις, ή να
κάνετε “Like” χωρίς να χρειάζεται να
ανοίξετε κάποια εφαρμογή. Μόνο και μόνο

home

Chatheads
Η αποστολή και λήψη μηνυμάτων είναι
άλλο ένα σημαντικό στοιχείο που αλλάζει με το
Facebook Home. Με την εφαρμογή Chatheads
που υπάρχει στη νέα ομάδα εφαρμογών του
Facebook γίνεται το εξής απλό και εκπληκτικό:
ανεξάρτητα τι κάνετε στο smartphone σας, αν
βλέπετε μία σελίδα, δηλαδή, ή χρησιμοποιείτε
μία εφαρμογή, όταν ένας φίλος σας στέλνει
μήνυμα, ξαφνικά, ένα κυκλάκι με τη φωτογραφία

του εμφανίζεται στην πάνω μεριά της οθόνης
σας και σας ειδοποιεί ότι έχετε μήνυμα
από εκείνον. Εσείς μπορείτε να επιλέξετε να
συνεχίσετε αυτό που κάνετε και η φωτογραφία
του φίλου σας θα παραμείνει εκεί. Αν επιλέξετε
να του απαντήσετε, θα πατήσετε πάνω στη
φωτογραφία του, χωρίς να βγείτε από την
εφαρμογή που χρησιμοποιείτε και θα του
απαντήσετε. Όταν τελειώσετε, είτε με tap, είτε με
swipe, θα εξαφανίσετε το πεδίο των μηνυμάτων
και θα συνεχίσετε αυτό που κάνατε πριν.
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∆εν υπάρχει
ακόµα καµία
πληροφορία, αν το
Facebook Home θα
είναι διαθέσιµο και σε
άλλα λειτουργικά.
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Στα πλαίσια της
ανακοίνωσης πάντως, η
HTC ανακοίνωσε και το
πρώτο smartphone που θα
διαθέτει το Facebook
Home out of the box και
είναι το HTC First.

App
Launcher

Η όλη μορφή του Facebook Home
φαίνεται πολύ απλή και χρηστική.
Αλλάζοντας τα homescreens
του Android σας με το Facebook
Home, μπορείτε να δημιουργήσετε
μία ομάδα από τις πιο χρήσιμες
εφαρμογές για εσάς, όπως και στην
αρχική οθόνη του κάθε Android σας
και να τις χρησιμοποιείτε. Οι επιλογές
γίνονται με απλές και γρήγορες
κινήσεις ενώ οι ειδοποιήσεις που
λαμβάνετε πια, είτε αφορά την
δραστηριότητα των φίλων σας, είτε
τα μηνύματα, σας έρχονται ανάλογα
με το πρόσωπο και όχι ανάλογα με

την εφαρμογή που χρησιμοποιούν.
Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του
Facebook Home, ξεκίνησε την 12η
Απριλίου. Είναι διαθέσιμο από το
Google Play και αρχικά μπορούν να
το εγκαταστήσουν μόνο οι κάτοχοι
HTC One, HTC One X, Samsung
Galaxy S III, Samsung Galaxy
S4 και Samsung Galaxy Note II.
Σταδιακά θα διατεθεί και σε άλλες
Android συσκευές, αλλά όχι ακόμα.
Θα γίνει αυτό όμως, όπως και στις
συσκευές που υποστηρίζονται, θα
ενταχθούν και τα tablets, αν και δεν
είναι ακόμα προτεραιότητά τους.

HTC First
Πιο “Facebook Phone” από ποτέ
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Μπορεί το
πρόσφατο
event του
Facebook να
περιελάμβανε, όπως είχε
διαρρεύσει, στο βασικό
“κορμό” της παρουσίασής
του το “Facebook Home”,
το νέο τρόπο ενσωμάτωσης
του δημοφιλούς site social
networking στην home
screen του Android, αυτό
όμως δε σημαίνει ότι στο
τέλος του δεν είδαμε και…
ολόφρεσκο hardware.

Το HTC First, λοιπόν,
είναι επίσημο και μπορεί
κάποιος να το χαρακτηρίσει
ως το περισσότερο
προσανατολισμένο στο…
Facebook κινητό που έχουμε
δει ποτέ. Η HTC -συνεργάτης
έτσι κι αλλιώς του Facebook
στο Home Product μαζί με
τη Samsung και τη Sonyπαρουσίασε τη συσκευή μέσω
του CEO της, Peter Chou,
αποκλειστικά σε πρώτη φάση για
το δίκτυο της AT&T στις ΗΠΑ.
Το νέο social smartphone είναι
μία πρόταση βελτιστοποιημένη

Για να δούμε, θα το δούμε και από τα μέρη μας;
για το “Facebook Home” έχοντας
προεγκατεστημένο τον νέο launcher πάνω
σε Android 4.1 Jelly Bean. Όσον αφορά
τις διαφορές της “Home” έκδοσης του
κινητού αυτού -σε σχέση με το version που
μπορείτε να κατεβάσετε από το Google
Play για τις υπόλοιπες προτάσεις που το
υποστηρίζουν- θα είναι μικρές, με κάποια
επιπλέον system notifications, ενώ θα
διαθέτει ενσωματωμένη και την εφαρμογή
του Instagram.

μαύρο) για ακόμη πιο funny στιγμές μαζί
του.
Η συσκευή διαθέτει, κατά τα άλλα, ιδιαίτερα
minimal design, οθόνη 4,3 ιντσών
ανάλυσης 720p, διπύρηνο επεξεργαστή
Snapdragon 400 της Qualcomm
“χρονισμένο” στα 1,4GHz, μνήμη RAM 1GB,
ενώ θα υποστηρίζει LTE. Διαθέτει ακόμη
οπίσθια κάμερα 5 MPixel, εμπρόσθια στα
1,3 MPixel, 16GB αποθηκευτικού χώρου
και μπαταρία 2.000mAh.

Το First διαθέτει mid-range specs και
απευθύνεται περισσότερο στο νεανικό κοινό
λόγω του social προσανατολισμού του. Θα
είναι, μάλιστα, διαθέσιμο και σε τέσσερα
χρώματα (κόκκινο, γαλάζιο, λευκό και

Στις ΗΠΑ είναι διαθέσιμη από τις 12
Απριλίου από την AT&T αποκλειστικά,
μαθαίνουμε όμως ότι σύντομα θα έρθει και
στην Ευρώπη από τα δίκτυα της Orange και
της EE, προς το παρόν.
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Samsung

Galaxy Mega
20

Στις 6,3 και 5,8 ίντσες
Η Samsung επιβεβαίωσε τις φήμες για
την κυκλοφορία του Samsung Galaxy
Mega, της supersized συσκευής της σε
δύο εκδόσεις: στις 6,3 και τις 5,8 ίντσες.

Samsung Galaxy Mega 6.3
Το Samsung GALAXY Mega στις 6,3 ίντσες,
έρχεται να τοποθετηθεί ανάμεσα στο Galaxy
Note 8 και το Galaxy Note II. Διαθέτει LCD
οθόνη ανάλυσης 720p, με τον Exynos
5250 που περιέχει το διπύρηνο Cortex
A15 χρονισμένο στα 1.7 GHz και κάμερα
στα 8MP. H RAM του είναι στα 1.5GB. Το
«μεγάλο» Mega θα συνδέεται και σε LTE και
σε HSPA δίκτυα και θα κυκλοφορήσει σε
δύο εκδόσεις. Μία με μνήμη στα 8GB και μία
στα 16GB, οι οποίες υποστηρίζουν επέκταση
μνήμης μέσω microSD κάρτας, μέχρι και
64GB. Τo λειτουργικό είναι Android 4.2 μαζί
με το γνωστό TouchWiz UI της Samsung
και αν αναζητάτε S Pen, δε θα το βρείτε.
Θα βρείτε στο εσωτερικό του, όμως, μία
μπαταρία που αγγίζει τα 3.200 mAh.

Οι δύο νέες συσκευές θα είναι
διαθέσιμες στην Ευρώπη το Μάιο.
Samsung Galaxy Mega 5.8
Για εκείνους που τους αρέσουν τα «μικρότερα» μεγάλα
μεγέθη, η Samsung ανακοίνωσε ταυτόχρονα και το πιο
απλό Galaxy Mega στις 5,8 ίντσες. Η οθόνη του έχει
ανάλυση qHD και ο επεξεργαστής του είναι χρονισμένος
στα 1.4GHz. Το μικρότερο από τα Mega της Samsung δεν
υποστηρίζει συνδεσιμότητα σε LTE δίκτυα όπως το 6,3 και
διαθέτει μπαταρία των 2.600 mAh. Όπως και το 6.3, το
λειτουργικό θα είναι Android Jelly Bean, ενώ, επίσης,
υποστηρίζει επέκταση μνήμης με κάρτα microSD.

22

Ιδανική επιλογή για...
extreme στιγµές δράσης
Μία πρόταση από την Drift
Innovation, μία εταιρεία
τεχνολογίας βραβευμένη
στα σπορ δράσης. Μία
πολυλειτουργική action
κάμερα, πλούσια σε
χαρακτηριστικά, που
θα μπορεί να σας
συντροφεύει και
στην πλέον extreme
δραστηριότητά σας.

Η Drift HD Ghost διαθέτει ένα δυνατό
“μπουκέτο” χαρακτηριστικών, από τα οποία
ξεχωρίζουμε μία οθόνη LCD 2 ιντσών
με προστασία Gorilla Glass, δυνατότητες
εγγραφής video / tagging σε συνεχή ροή
επανάληψης, καθώς και ένα καινοτόμο δύο
δρόμων τηλεχειριστήριο LED με on/off
ενδεικτική λυχνία.
Σε αντίθεση με άλλες κάμερες δράσης
που απαιτούν να προμηθευτείτε ξεχωριστά
αξεσουάρ και περιφερειακά μετά την αγορά
τους, η Drift HD Ghost τα έχει όλα “στο
κουτί”.
Διαθέτει ένα εύκολο και “διαισθητικό”
περιβάλλον χρήσης, ώστε να μπορείτε να

τη χρησιμοποιείτε με ευκολία από το πρώτο
δευτερόλεπτο. Διαθέτει σχεδιασμό φακού
7 στοιχείων, για οπτικά καθαρή απόδοση
όπου κι αν τη χρησιμοποιήσετε ακόμη και
στα πιο extreme σημεία και δύσκολες
συνθήκες χρήσης, στην έρημο ή την
κορυφή ενός βουνού. Εγγράφει video σε
διάφορες αναλύσεις (1080p, 960p, 720p,
WVGA), επιτρέποντάς σας ταυτόχρονα να
κάνετε και λήψεις φωτογραφιών χωρίς
να διακόπτετε τα γυρίσματα. Οι λάτρεις
των action sports μπορούν να σώσουν μια
εγγραφή που καταγράφεται μέχρι και πέντε
λεπτά μετά στη λειτουργία βίντεο Tag / Loop,
η οποία καταγράφει βίντεο σε μια συνεχή

ροή επανάληψης. Το video κλιπ αποθηκεύεται
στη μνήμη της μηχανής, και θα σωθεί μόνο
αν ο χρήστης το επιλέξει. Η τεχνολογία
Drift Pure φροντίζει για την άψογη ποιότητα
ήχου, ενώ διαθέτει και εξωτερική υποδοχή
μικροφώνου 3.5mm για περαιτέρω ενίσχυση
της καταγραφής ήχου. Η Drift HD Ghost
διαθέτει επιπλέον δυνατότητα Wi-Fi για
άμεση επικοινωνία με το smartphone σας.
Σύντομα, μάλιστα, θα υπάρξει εφαρμογή
τόσο για iOS όσο και για Android, ώστε
να μπορείτε να χειρίζεστε κάποιες από
τις λειτουργίες της κάμερας από το
κινητό σας (να κάνετε προεπισκόπηση
από απόσταση, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
της, να λαμβάνετε φωτογραφίες ή video),
αλλά ακόμη και να κατεβάζετε άμεσα
περιεχόμενο από την κάμερα στο smartphone,
αλλά και να κάνετε αυτόματα share σε όλα
τα κοινωνικά δίκτυα. Επιπλέον, είναι η μόνη
κάμερα δράσης που περιέχει στη συσκευασία
ένα on/off τηλεχειριστήριο με LED και

λουράκι καρπού ώστε να το φορέσετε.
Η Drift HD Ghost είναι και αδιάβροχη έως τα
3 μέτρα, ενώ, αν της τοποθετήσετε αδιάβροχο
περίβλημα (διατίθεται ξεχωριστά) μπορείτε
να συλλάβετε τις υποβρύχιες περιπέτειές σας
έως τα 60 μέτρα.
Διαθέτει μπαταρία
ιόντων λιθίου
1.700mAh
που
παρέχει
χρόνο
περίπου
3 ώρες
εγγραφής
ανά
φόρτιση.

www.driftcamera.gr
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One… to rule them all
Το HTC One, είναι ένα πολύ όμορφο κινητό. Για
πολλούς είναι το ομορφότερο που έχει κατασκευαστεί,
και δεν έχουν άδικο. Ξεχωρίζει αναμφισβήτητα.

SPECS
Λειτουργικό ► Android v.4.1.2, Sense 5 UI
Επεξεργαστής ► Qualcomm Snapdragon 600 SoC
1.7GHz (Quad-Core Krait 300, Adreno 320 GPU)
Μνήμη ► 32GB storage, 2GB RAM
Οθόνη ► 4,7” SuperLCD3 πολλαπλής αφής,
1080x1920 pixels
Κάμερα ► 4 MPixel (2688x1562 pixels, video 1080P,
HDR), 2,1 MPixel εμπρόσθια (video 1080p), OIS
Συνδεσιμότητα ► Bluetooth 4.0+A2DP, Wi-Fi 802.11
a/b/g/n/ac, GPS, DLNA, NFC, MHL, mini-jack 3,5 χιλ.,
microUSB 2.0,
Αυτονομία ► 13 ώρες ομιλία, 541 ώρες αναμονή
Διαστάσεις ► 137,4x68.2x9,3 χιλιοστά

Με την πρώτη ματιά, αυτό που ξεχωρίζει είναι η
μεγάλη οθόνη του, τεχνολογίας SuperLCD 3 με
διαγώνιο 4,7 ίντσες και ανάλυση 1080x1920
pixels. Προστατεύεται επίσης από Corning
Gorilla Glass 2. Στο πίσω μέρος, φιγουράρει η
UltraPixel κάμερα, η οποία συνοδεύεται από
LED flash. Δεν είμαι σίγουρος, για τους λόγους
που οδήγησαν την HTC να τοποθετήσει μία
κάμερα με αισθητήρα 4 MPixel στη ναυαρχίδα
της, ωστόσο μερικές φορές πρέπει να ρισκάρεις.
Η HTC ξεκίνησε καλά την… εκπαίδευση,
λέγοντας στο κοινό ότι τα MPixel δεν δεν
παίζουν τον μεγαλύτερο ρόλο στην ποιότητα της
φωτογραφίας και ότι είναι ως επί το πλείστον
«hype». Και αυτό είναι μία πραγματικότητα. Τι
έχει ωστόσο να παραθέσει στον αντίποδα; Ένα
αισθητήρα 1/3” με λιγότερα εικονοστοιχεία μεν,
αλλά πολύ μεγαλύτερα από όσο συνηθιζόταν
έως σήμερα, με αποτέλεσμα να συλλαμβάνουν
300% περισσότερο φως. Χάρη στο κορυφαίο
Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600
SoC (4G LTE capable) με τέσσερις Krait
300 πυρήνες στα 1,7GHz και με 2GB, το
λειτουργικό σύστημα Android v4.1.2 -και όχι
μόνο αυτό- πετάει. Η πλοήγηση στο Internet
είναι… βούτυρο και όλα τα παιχνίδια «παίζουν»
χωρίς την παραμικρή υστέρηση χάρη στην GPU
τύπου Adreno 320. Ο αποθηκευτικός χώρος
έχει μέγεθος 32GB, αλλά δεν επεκτείνεται.

Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του να αναφέρω
ότι υποστηρίζει WiFi (802.11a/b/g/n/ac), Wi-Fi
Direct, Wi-Fi hotspot, GPS (με υποστήριξη
A-GPS, Glonass), DLNA, NFC, Bluetooth v4.0
με A2DP ενώ δεν απουσιάζουν υπέρυθρες και
βεβαίως microUSB 2.0 υποδοχή. Το Sense 5.0
UI έρχεται μαζί με το BlinkFeed. Στην αρχή,
το περιβάλλον χρήσης θα σας ξενίσει, αλλά η
εξοικείωση είναι μόνο θέμα χρόνου. Προσφέρει
αρκετές δυνατότητες παραμετροποίησης για να
το φέρετε όσο το δυνατόν στα μέτρα σας.
To HTC One είναι αναμφισβήτητα το καλύτερο
κινητό που έχει κατασκευάσει η εταιρεία, και
αναμφισβήτητα θα την βοηθήσει πολύ για να
αναστηλώσει την εικόνα της και να αποκτήσει
φανατικούς. Είναι μία εκπληκτική συσκευή
που χαρακτηρίζεται από υψηλές επιδόσεις,
σχεδόν άριστη οθόνη, εξαιρετική ποιότητα
υλικών κατασκευής, ακρίβεια και υψηλή
ποιότητα συναρμολόγησης, και εκθέτει
άλλες συσκευές στην high-end κατηγορία με
αντίστοιχο κόστος. Ίσως θα μπορούσε να είναι
καλύτερη η κάμερα, αλλά στην πλειονότητα
των περιπτώσεων πιστεύω, ο χρήστης του One
θα μείνει ικανοποιημένος.

!

++ Υψηλές επιδόσεις, άριστη οθόνη, πολύ
καλή ποιότητα υλικών κατασκευής.
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»»TomTom Runner & Multi Sport
GPS ρολόγια για... αθλητικούς τύπους
www.tomtom.com
Μία νέα σειρά από GPS ρολόγια ετοίμασε η TomTom, αυτή τη φορά χωρίς τα
διακριτικά Nike+. Πρόκειται για τα TomTom Runner και SportWatch, τα οποία
βασίζονται στον ίδιο «πυρήνα» hardware, αλλά διαθέτουν διαφορετικό software,
λουράκι, αλλά και αξεσουάρ. Και τα δύο διαθέτουν μία μεγάλη, υψηλής αντίθεσης,
μονόχρωμη LCD οθόνη, καλυμμένη με Gorilla Glass, καθώς και αρκετά λεπτή εμφάνιση που
δε θα σας προβληματίσει. Τα νέα προϊόντα της ολλανδικής εταιρείας, κατάλληλα για δρομείς,
κολυμβητές, ποδηλάτες και γενικά άτομα με... έφεση στις αθλητικές δραστηριότητες, διαθέτουν
ενσωματωμένο GPS, δυνατότητα συγχρονισμού με πολλές πλατφόρμες, καθώς και συνδεσιμότητα
μέσω Bluetooth. Είναι αδιάβροχα έως τα 50 μέτρα, διαθέτουν δυνατότητα δόνησης για αθόρυβη
ειδοποίηση, ενώ η μπαταρία τους φτάνει τις 10 ώρες χρήσης (σε GPS mode). Το Runner διαθέτει
ειδικά προγράμματα για τρέξιμο, ενώ το Multi-Sport προσθέτει μετρήσεις για την παρακολούθηση
της απόδοσής σας σε κολύμβηση και ποδηλασία (μπορείτε ακόμη και να το στερεώσετε και στο
ποδήλατό σας).
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»»ZTE Geek

Με Intel CloverTrail+ στα 2GHz
wwwen.zte.com.cn/en

Η ZTE ανακοίνωσε μία νέα πρόταση, η οποία, αυτή τη φορά,
βασίζεται στην x86 πλατφόρμα της Intel. Έτσι, ενσωματώνει τον
ολοκαίνουριο Intel Atom Z2580 επεξεργαστή (ClοverTrail+) με
συχνότητα λειτουργίας 2GHz, ο οποίος συνοδεύεται από 1GB RAM
και το υποσύστημα γραφικών PowerVR SGX544MP2. Κατά τα άλλα, διαθέτει 8GB
αποθηκευτικού χώρου, κάμερα 8MPixels στο πίσω μέρος με LED flash και 1 MPixel
στην πρόσοψη για βιντεοκλήσεις. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 2.300mAh. Αν
και δεν υποστηρίζει 4G LTE, υποστηρίζει tri-band GSM, quad-band 3G με HSPA,
Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS με A-GPS υποστήριξη, ενώ το λειτουργικό σύστημα είναι
το Android 4.2.2 (Jelly Bean).
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»»Toshiba KIRAbook

Το πρώτο Windows ultrabook που
«τη λέει» στο MacBook Pro με Retina
www.toshiba.com

H Toshiba ετοιμάζεται να διαθέσει στην
αγορά ένα high-end ultrabook με το
όνομα KIRAbook. Είναι η πρώτη συσκευή
της εταιρείας που χρησιμοποιεί οθόνη
PixelPure, η οποία, στις 13,3 ίντσες έχει ανάλυση
2560x1440 pixels στα 221ppi. To KIRAbook θα είναι
«εξοπλισμένο» με Windows 8. Σε συνεργασία με την
Harman Kardon, o ήχος του KIRAbook, θα έρχεται από
υψηλής ποιότητας στερεοφωνικά ηχεία «κρυμμένα»
στο σασί της συσκευής και το βάρος της θα είναι
1.180kg. Θα μπορεί κανείς να διαλέξει
ανάμεσα σε Intel Core i5 ή και i7, ενώ
θα έχει στη διάθεσή του 256GB
σε SSD, αλλά και 8GB RAM.

»»Samsung Galaxy Win

Κι άλλος γαλαξίας στο προσκήνιο
www.samsung.com

Διαθέτει επεξεργαστή quad-core με συχνότητα
λειτουργίας 1.2GHz και οθόνη 4,7 ιντσών
τεχνολογίας TFT ανάλυσης WVGA με pixel density
στα 199ppi. Στην πρόσοψη διαθέτει κάμερα 0.3
MPixel, ενώ, στο πίσω μέρος, διαθέτει κάμερα 5 MPixel με
δυνατότητα σύλληψης video ανάλυσης 720p. Διαθέτει Wi-Fi,
Bluetooth 3.0, DLNA, GPS, υποδοχή microSD για την επέκταση
του αποθηκευτικού χώρου (8GB), καθώς και μπαταρία 2.000mAh.
Θα κυκλοφορήσει σε χρωματισμούς Ceramic White και Titan Gray,
καθώς και σε εκδόσεις με μία και δύο υποδοχές SIM.
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»»Nomad Go Everywhere Espresso Machine
Οικολογική και φορητή εσπρεσιέρα
www.uniterra-nomad.com
Η Nomad Go Everywhere
Espresso Machine φέρνει τον
αγαπημένο σας καφέ παντού,
ακόμη κι αν δεν έχετε πρόσβαση
στο ηλεκτρικό δίκτυο. Το μόνο που ζητάει είναι
ζεστό νερό και τα υπόλοιπα τα κάνει μόνη της!
Εμπνέεται από τις κλασικές μηχανές εσπρέσσο
που λειτουργούν χειροκίνητα, είναι όμως
φορητή, καθώς πρόκειται πρακτικά για έναν
κύβο 15 εκατοστών, ενώ ζυγίζει μόλις 1,1 κιλό.
Μπορεί να προσφέρει καφέ με πίεση 9 bars,
παντού -ακόμη και μακριά από τη θαλπωρή
του σπιτιού σας- και χάρη στο σύστημα True
Crema Valve που ανέπτυξε η κατασκευάστρια
εταιρεία UniTerra υπόσχεται εσπρέσσο
ποιότητας με ελάχιστη προσπάθεια ακόμη και
από ερασιτέχνες.

»»Breva Genie 01

Κοστίζει όσο ένα... σπίτι
www.breva-watch.com

Ένα μικρό θαύμα της
μηχανικής, που, βέβαια, δε
θα μπορέσετε να πάρετε
εύκολα, καθώς κοστίζει, ούτε
λίγο ούτε πολύ, όσο ένα σπίτι! Καινοτόμο
για το είδος του, καθώς είναι το πρώτο
μηχανικό ρολόι που διαθέτει δείκτες για την
ώρα, υψόμετρο, βαρόμετρο και εφεδρική
ισχύ - όλα διαθέσιμα με μία μόνο ματιά. Θα
κυκλοφορήσει σε περιορισμένη έκδοση 55
κομματιών, τόσο σε λευκή χρυσή όσο και σε
pink gold απόχρωση.
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Τι ακριβώς
είναι το
;
Μπορώ κι εγώ να πάρω µερικά;

Είναι καιρός τώρα που το Bitcoin σαν
όνομα, σαν νόμισμα, δεν κυκλοφορεί
μόνο ανάμεσα στους underground τύπους
του παγκόσμιου Διαδικτύου, αλλά έχει
γίνει μέρος της καθημερινότητας και της
ειδησεογραφίας. Εν τέλει, τι είναι αυτό το
Bitcoin πια;
Το Bitcoin είναι ένα open-source
ψηφιακό νόμισμα που επινοήθηκε και
κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο και θα «κοπεί»
σε συγκεκριμένο αριθμό: 21 εκατομμύρια
νομίσματα. Ο τελικός αριθμός των
νομισμάτων αυτών, όμως, δεν θα
ολοκληρωθεί πριν το 2140. Οι επινοητές
του νομίσματος «κόβουν» (πάντα ψηφιακά)
25 Bitcoins κάθε 10 λεπτά. Ο ρυθμός
αυτός θα μειωθεί στο μισό το 2017 και θα
μειώνεται κατά μισό, κάθε 4 χρόνια.
Ποιος παίρνει τα Bitcoins που βγαίνουν

κάθε 10 λεπτά; Οι miners. Οι miners
είναι ιδιώτες που «τρέχουν» μία τεχνική
διαδικασία που τους επιτρέπει να
μεταφέρουν τα Bitcoins από την «πηγή»
τους σε άλλους ιδιώτες. Είναι, δηλαδή,
εκείνοι που κάνουν το σύστημα να
λειτουργεί, εφ’ όσον εξασφαλίζουν τη
γνησιότητα και τη ροή του ψηφιακού
νομίσματος. Επ’ αμοιβή.
Θα πει κανείς «μα καλά, εφόσον θα
μειωθεί ο αριθμός των Bitcoins που
θα «κόβονται», αυτοί οι miners θα
συνεχίσουν να διακινούν τα νομίσματα;»
Ναι, για τον απλό λόγο πως όσο μειώνεται
η διαθέσιμη ποσότητα των Bitcoins, η αξία
τους θα ανεβαίνει, άρα, εφόσον οι miners
κρατάνε μέρος των Bitcoins που κάνουν
mining, μπορεί να κρατούν λιγότερα, αλλά
μεγαλύτερης αξίας.

Τι μπορώ να κάνω με τα Bitcoin;
Μπορείτε να αγοράσετε αγαθά και
υπηρεσίες, να το μετατρέψετε σε μετρητά
στην αξία που καθορίζεται κάθε μέρα.
Μπορείτε επίσης να ανταλλάξετε τα Bitcoins
σας με άλλους χρήστες με την διαφορά
πως πρόκειται για ψηφιακό νόμισμα
αποκλειστικά και για ψηφιακή χρήση (πάλι
αποκλειστικά). Δηλαδή; Δε θα πάτε στο
περίπτερο να ψωνίσετε τσίχλες με Bitcoin
στο χέρι. Μπορείτε επίσης να γίνετε miner
αν έχετε τη γνώση και τον εξοπλισμό σε
υπολογιστές που χρειάζεται, μαζί με το
γεγονός ότι θα έχετε να ανταγωνιστείτε
αρκετούς άλλους miners στον κόσμο. Αν
πάραυτα το επιθυμείτε, υπάρχουν διαθέσιμα
στο Διαδίκτυο αρκετά σχεδιαγράμματα με τον
εξοπλισμό που χρειάζεστε προκειμένου να
ξεκινήσετε την «εξόρυξη».
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Κίνδυνοι
Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ενέχει το
Bitcoin σαν νόμισμα; Όπως όλα τα
νομίσματα ο κίνδυνος που ενέχει
το συγκεκριμένο νόμισμα είναι οι
διακυμάνσεις στην αξία του. Μπορεί η
συνολική αξία των Bitcoins να αξίζει
ένα δισεκατομμύριο δολάρια, αλλά
αυτό δεν είναι παρά ένας στεγνός
αριθμός. Ανάλογα με τα προβλήματα που
παρουσιάζονται στον ψηφιακό κόσμο, η
τιμή του νομίσματος ανεβοκατεβαίνει.
Έτσι, μπορεί να χάσετε τα Bitcoin σας
που έχετε αγοράσει σε ένα αποθετήριο
γιατί πολύ απλά κάποιος έκλεψε το
αποθετήριο αυτό. Κάτι σαν τις τράπεζες
χωρίς ασφάλεια. Ή τις τράπεζες γενικώς
(ειδικά μετά τα τελευταία γεγονότα στην
Κύπρο).
Το Bitcoin είναι ένα νόμισμα που σίγουρα
δεν αγαπούν οι τραπεζίτες αλλά και
οι ρυθμιστές του κόσμου εφόσον δεν

υπάρχει κανένας έλεγχος (σχεδόν) στη
χρήση του, άρα το κάνει ιδανικό για
ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή παράνομες
συναλλαγές ενώ σε οικονομίες που
υποφέρουν, για πολλούς από τους
πολίτες, όπως στην Κύπρο ή την Ισπανία,
αποτελεί μία δημοφιλή επιλογή από τον
φόβο μην δεσμευτούν οι καταθέσεις τους.
Σε κάθε περίπτωση (επαναλαμβάνουμε)
το παιχνίδι της οικονομίας είναι για
έμπειρους παίχτες. Άρα το παιχνίδι της
ψηφιακής οικονομίας είναι για έμπειρους
ψηφιακούς παίχτες. Και η υπόθεση
Bitcoin είναι τόσο ρευστή όσο και η
ουσία του. Πρόκειται για ένα ψηφιακό
νόμισμα, στο οποίο κανένας μα κανένας
δεν πρόκειται να σας προσφέρει
εγγυήσεις, αν αυτό ψάχνετε. Μιλάμε
άνετα όμως, για μία καινοτομία που είδε
το φως της δημοσιότητας από το 2011
και τώρα, ετοιμάζεται να γίνει μέρος της
πραγματικής οικονομίας.
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Το κινητό τηλέφωνο
στην εποχή της ωριµότητας…
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Κλείνει
τα

Πέρασαν κιόλας 40 χρόνια… Στις 3
Απριλίου του 1973, ο μηχανικός της
Motorola, Marty Cooper, έκανε την
πρώτη δημόσια κλήση από ένα κινητό
τηλέφωνο. Κάπου στο κέντρο του
Manhattan, στη Νέα Υόρκη, ο Marty
Cooper πήρε τηλέφωνο τον επικεφαλής
του τμήματος έρευνας στα Bell Labs -και
πρακτικά ανταγωνιστή του- Joel Engel
σε μία κλήση που έμεινε στην ιστορία.
“Joel είμαι ο Marty. Σε καλώ από ένα
κινητό τηλέφωνο, ένα πραγματικά φορητό
τηλέφωνο χειρός.” Η κλήση έγινε με τη
βοήθεια ενός Motorola DynaTAC 8000X,
το οποίο ζύγιζε πάνω από ένα κιλό, ενώ
χρειαζόταν 10 ώρες ώστε να φορτιστεί
πλήρως. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του, μπορούσε να επιτρέψει τη συνεχή

ομιλία για 35 λεπτά, όπως παραδέχθηκε,
όμως, ο Cooper κάποια χρόνια αργότερα,
πρακτικά κρατούσε μόνο για 20. Τα
πράγματα έχουν αλλάξει πολύ από τότε,
σήμερα υπάρχουν συσκευές με αυτονομία
ακόμη και εβδομάδων (εντάξει, η
αλήθεια είναι ότι δεν αναφερόμαστε στα
smartphones με… ανοικτό το Wi-Fi και τα
data), εκείνο όμως που ίσως τελικά μας
κάνει να επιστρέψουμε στο… παρελθόν
είναι η τάση που υπάρχει τελευταία να
μεγαλώνουν τα κινητά. Η ανακοίνωση
του νέου Samsung Galaxy Mega στις
6,3 ίντσες κάνει αυτούς που αισθανόταν
περίεργα κουβαλώντας μία τεράστια
συσκευή στο χέρι τα πρώτα χρόνια της
κινητής να έχουν ένα “μικρό” dejavu…
Χμμ…

Οι νέες ταμπλέτες που φέρνει
στην ελληνική αγορά η Sun
καλύπτουν μεγάλη γκάμα
διαστάσεων, τιμών και
προτιμήσεων. Για ρίξτε μία ματιά.

CN 24000 Tablet 7’’

Για κάθε γούστο και βαλάντιο. Έχει διαστάσεις
7 ίντσες, με την ανάλυση της οθόνης του
να φτάνει τα 800x480 pixels, ενώ είναι
capacitive 5 σημείων. Διαθέτει ακόμη
επεξεργαστή Boxchip A13 στο 1GHz, μνήμη
RAM 512MB και αποθηκευτικό χώρο flash
4GB με δυνατότητα microSD επέκτασης.
Έχει ακόμη εμπρόσθια κάμερα 0.3MP και
υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Android
4.0.4. Η μπαταρία του φτάνει τα 2.350mAh
και το βάρος του τα 296 γραμμάρια.

CN 24003 Tablet 8’’

Ακόμη μία πρόταση με μεγαλύτερη, αυτή
τη φορά, οθόνη στις 8 ίντσες, capacitive
5 σημείων, με ανάλυση 800x480 pixels.
Διαθέτει επεξεργαστή Boxchip A13 στο
1GHz, μνήμη RAM 512ΜΒ, εμπρόσθια
κάμερα 0.3MP, μνήμη flash 8GB (με
επέκταση microSD) και λειτουργικό
σύστημα Android στην έκδοση 4.0.4.
Η μπαταρία του φτάνει τα 3.760mAh
και το βάρος του τα 461 γραμμάρια.

CN 24007 Tablet 7’’

Διαθέτει οθόνη αφής capacitive 5
σημείων IPS, με ανάλυση 1024x600
pixels και μεταλλικό περίβλημα. Με
διπύρηνο επεξεργαστή στο 1.5GHz,
μνήμη 1GB, δύο κάμερες 2MP και 0.3MP,
ενσωματωμένη μνήμη 8GB και υποδοχή
microSD. Ενσωματώνει το λειτουργικό
σύστημα Android στην έκδοση 4.1,
μπαταρία πολυμερούς λιθίου στα
3.600mAh και βάρος 271 γραμμάρια.

CN 24005 Tablet 9.7’’

Μία οθόνη αφής 9.7 ιντσών, capacitive 10
σημείων IPS, ανάλυσης 1024x768 pixels,
επεξεργαστή Boxchip A10 στο 1.2GHz,
μνήμη RAM 1GB και ενσωματωμένη μνήμη
flash 16GB με επέκταση μέσω microSD.
Διαθέτει δύο κάμερες 2MP και λειτουργικό
σύστημα Android 4.0.4. Διαθέτει πλαστικό
περίβλημα και μπαταρία Li-Pol 6000mAh,
ενώ το βάρος του φτάνει τα 590 γραμμάρια.

\ www.sun.gr \

CN 25000 Tablet 10.1’’

Η μεγαλύτερη πρόταση με οθόνη αφής 10.1
ιντσών, capacitive 10-point IPS, ανάλυσης
1280x800 pixels, διπύρηνο επεξεργαστή
στο 1.5GHz, μνήμη RAM 1GB και
ενσωματωμένο αποθηκευτικό χώρο 16GB,
καθώς και θύρα microSD. Έχει Android
4.1, δύο κάμερες 3MP&2MP, ενώ διαθέτει
μεταλλικό περίβλημα και βάρος
599 γραμμάρια.

Επιτέλους! Τα Windows Phone 8 θα υποστηρίζουν

οθόνες 1080p
Η Microsoft έχει στα σχέδιά της την υποστήριξη ανάλυσης 1080p στις Windows
Phone 8 συσκευές της μέσα στο έτος, όπως διαβάζουμε, χωρίς, βέβαια, να
γνωρίζουμε, προς το παρόν, λεπτομέρειες για συγκεκριμένα μοντέλα. Έως τώρα,
τα Windows Phone 8 υποστηρίζουν αναλύσεις WVGA, WXGA και 720p, κάτι
που τα φέρνει σε ελαφρώς μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τα Android 1080p
μοντέλα που αρχίζουν να διατίθενται στην αγορά. Αυτό, όμως, φαίνεται ότι θα αλλάξει σύντομα, με
μοντέλα διάστασης άνω των 5 ιντσών και Full HD
ανάλυσης να υποστηρίζονται από το λειτουργικό.
Το update που θα περιλαμβάνει την υποστήριξη
οθονών με ανάλυση 1080p δε θα είναι μέρος της
πολυαναμενόμενης ενημέρωσης Windows Blue
που αναμένεται στις αρχές του 2014, αλλά θα
διατεθεί νωρίτερα ως μέρος του GDR3 update
λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Αυτό το update
θα προσφέρει και υποστήριξη για ταχύτερους
επεξεργαστές της Qualcomm, επιτρέποντας
στους κατασκευαστές να κυκλοφορήσουν ένα
ευρύτερο φάσμα συσκευών με το λειτουργικό
της Microsoft και να το κάνουν περισσότερο
ανταγωνιστικό στην αγορά.

Απλή υπόθεση η

επισκευή του Samsung Galaxy S4

Μετά το “teardown” του HTC One από το iFixit
(ιδιαίτερα χαμηλή βαθμολογία έδωσαν στη ναυαρχίδα
της HTC επειδή επισκευάζεται πάρα πολύ δύσκολα
- λόγω της unibody κατασκευής) έρχεται ένα ακόμη
“teardown”, αυτή τη φορά από τους υπεύθυνους
του Technobuffalo, οι οποίοι αποσυναρμολογησαν
το Samsung Galaxy S4. Ποιο ήταν το συμπέρασμα;
Ότι σε αντίθεση με τη ναυαρχίδα της HTC, μπορεί να
επισκευαστεί πανεύκολα. Ένας από τους λόγους είναι,
βεβαίως, η κατασκευή του από πλαστικό, ωστόσο δεν
είναι μόνο αυτό, αφού η κορεατική εταιρεία, φρόντισε
ώστε όλα τα στοιχεία, τα υποσυστήματα και οι μικρές
“πλακέτες” PCB να είναι δυνατόν να επισκευαστούν
ή να αντικατασταθούν πανεύκολα (ιδιαίτερα εύκολη η πρόσβαση και η
αντικατάσταση των ηχείων, της κεραίας, της κάμερας,
της μπαταρίας, των υποδοχών κάρτας microSD και SIM, της θύρας
microUSB και άλλων μερών του), ώστε ο χρόνος
επισκευής του κινητού να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος.
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Τον Οκτώβριο του 2014 θα διατεθεί
η “touch-optimized” έκδοση του

Microsoft Office

για Android ή iOS συσκευές

Αρκετό καιρό τώρα, η
Microsoft εργάζεται πάνω στην
“touch-optimized” έκδοση
της δημοφιλέστερης σουίτας
εφαρμογών γραφείου, Microsoft
Office. Οι χρήστες συσκευών Windows
θα μπορούν να απολαύσουν νωρίτερα τις
δυνατότητες της σουίτας, που, μεταξύ άλλων,
συμπεριλαμβάνει τις εφαρμογές Word, Excel,
PowerPoint και One Note, από τους χρήστες
που έχουν στην κατοχή τους συσκευές
Android ή iOS. Η βελτιστοποιημένη έκδοση
του Office για φορητές συσκευές με οθόνη
αφής, όπως είναι τα smartphones ή τα tablets
με λειτουργικό σύστημα Windows 8, το οποίο
αποτελεί και τον πυρήνα της σειράς Surface
της εταιρείας, και έχει την κωδική ονομασία
“Gemini” αναμένεται να παρουσιαστεί τον
Οκτώβριο του 2013. Την άνοιξη του 2014,
αναμένεται να παρουσιαστεί η έκδοση που
στοχεύει στην αγορά των Microsoft Windows
RT (refresh) και Apple OS X συσκευών, ενώ
τον Οκτώβριο του 2014, ένα σχεδόν χρόνο
μετά, αναμένεται να διατεθεί η έκδοση για
συσκευές Android και iOS και το Outlook για
Windows RT.

»»Diamond Faceplates για
iPhone 5

Διαμαντένια... επικοινωνία
Νέα “DIAMOND” faceplates
για να δώσετε διακριτική λάμψη
στο αγαπημένο σας iPhone
5, διακοσμημένα με μικρά
διαμαντάκια σε δύο χρώματα.
Τοποθετείται πολύ εύκολα καλύπτοντας
περιμετρικά, αλλά και το πίσω μέρος του
iPhone 5, ενώ παρέχει ταυτόχρονα πλήρη
πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του. Διαθέτει
εσωτερική επένδυση VELVET για προστασία από
γρατσουνιές. Μπορείτε να τα βρείτε σε λευκό
και μαύρο χρώμα.
www.volte-tel.gr

»»OEM Allwinner WP2Q-2
Eγγυημένο και προσιτό Android
tablet

Δε χρειάζεται να ξοδέψετε πολλά
χρήματα για να αποκτήσετε ένα
Android tablet. Το OEM Allwinner
WP2Q-2, με οθόνη 7 ιντσών,
είναι το καθημερινό, εύχρηστο
εργαλείο που χρειάζεστε. Με ανάλυση οθόνης
στα 800x480 pixels, διαθέσιμη μνήμη ROM
στα 4GB που επεκτείνεται με microSD κάρτα,
το WP2Q-2 συνδέεται στο Διαδίκτυο, τόσο
μέσω Wi-Fi, όσο και μέσω της θύρας Ethernet.
O επεξεργαστής του είναι χρονισμένος στο
1,5GHz, ενώ διαθέτει και κάμερα στα 3 MPixel.
Υποστηρίζει συνδεσιμότητα HDMI, θύρα USB και
το πάχος του δεν ξεπερνά τα 12mm.
www.netphone.gr
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Η Nokia παραδέχτηκε ότι

ετοιμάζει tablet

Κάθε φορά που κυκλοφορεί
φήμη για κάποιο Nokia
tablet, η Φινλανδική εταιρεία
φροντίζει να την… διαψεύσει.
Αυτή την φορά ωστόσο,
στο περιοδικό Kauppalehti
Optio εκπρόσωπος της
εταιρείας παραδέχτηκε ότι
εργάζονται πάνω σε ένα νέο
tablet. Νέες φωτογραφίες
επίσης που διέρρευσαν,
δείχνουν κατά κάποιο
τρόπο τον σχεδιασμό της
νέας ταμπλέτας της Nokia,
ωστόσο δεν διέρρευσε η παραμικρή λεπτομέρεια για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις
προδιαγραφές ή το λειτουργικό σύστημα (π.χ αν θα είναι Windows RT ή Windows
8 ανάλογα την πλατφόρμα που προτιμήθηκε και αφορά στο hardware). Η αισθητική
πάντως, παραπέμπει στον σχεδιασμό της σειράς smartphone Lumia της εταιρείας.
Επιπρόσθετα, έχουμε και σχεδιαγράμματα μίας ευρεσιτεχνίας της εταιρείας, η οποία
αφορά σε ένα cover με ενσωματωμένο πληκτρολόγιο που διπλώνει.

Ιδού το ανασχεδιασμένο

Google Play Store
Νέα όψη για το Google Play, το
κατάστημα εφαρμογών του Android,
ετοίμασε η αμερικανική εταιρεία,
όπως διαβάζουμε στο επίσημο blog
του δημοφιλούς mobile OS. Η νέα σχεδίαση
είναι πιο απλή χωρίς χρώματα στο φόντο και με
μεγαλύτερες εικόνες, οι οποίες “ζωντανεύουν”
κάθε σελίδα. Επιπλέον, περιεχόμενο με το ίδιο
θέμα ομαδοποιείται για πιο εύκολη πλοήγηση
αλλά και ανακάλυψη εφαρμογών που μπορεί να
σας ενδιαφέρουν, ενώ όσο μετακινείστε στο κάτω
μέρος της σελίδας συνεχίζεται να βλέπετε νέες
προτάσεις για applications. Τέλος, έχει απλοποιηθεί
η διαδικασία αγοράς ή παραγγελίας περιεχομένου.
Το ανασχεδιασμένο Google Play Store θα είναι
διαθέσιμο σταδιακά για Android κινητά και ταμπλέτες
που τρέχουν από την έκδοση 2.2 (Froyo) και πάνω,
ενώ μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα μπορέσουν
να το δουν οι χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο.

40

γιορτάζει ένα χρόνο

Το Instagram
στο Android και
αποκαλύπτει ότι οι μισοί χρήστες του προέρχονται από αυτό
Πριν ένα χρόνο, το Instagram κυκλοφόρησε την
έκδοσή του για Android (δεν ήταν λίγοι εκείνοι
που, εκείνη την εποχή, την περίμεναν πώς και πώς)
και, ένα χρόνο ακριβώς μετά, φαίνεται πως αυτό
το λανσάρισμα έχει συντελέσει τα μέγιστα στην
επιτυχία της εφαρμογής.
Έτσι, από τους 100 εκατομμύρια χρήστες που
διαθέτει η υπηρεσία, πλέον το 50% προέρχεται από
το Android!
Να σημειώσουμε ότι το Instagram για Android
δόθηκε στην κυκλοφορία στις 3 Απριλίου του
2012 και υποστηρίζει συσκευές που έχουν από
την έκδοση 2.2 (Froyo) του Android και πάνω
και, παράλληλα, υποστηρίζουν OpelGL ES 2.
Η εφαρμογή για iPhone, που είχε συστήσει το
Instagram στο κοινό, είχε κάνει πρεμιέρα το 2010.

iLuv από τη Νέα Υόρκη

Τα μοναδικά αξεσουάρ
στην Ελλάδα από την Intertech

Η Intertech παρουσιάζει στην Ελλάδα
τη μοναδική σειρά μοντέρνων
αξεσουάρ iLuv. Σχεδιασμένα στη
Νέα Υόρκη, την «καρδιά» των νέων
trends, και βραβευμένα για το design
και την τεχνολογία τους, τα υπέροχα,
πολύχρωμα αξεσουάρ iLuv ήρθαν για να
τα αγαπήσετε. Σε ελκυστικά χρώματα,
αμέτρητα σχέδια και προσιτές τιμές για
να διαλέξετε αυτά που σας ταιριάζουν
καλύτερα! Η iLuv είναι μια αμερικάνικη
εταιρεία, με έδρα στη Νέα Υόρκη, που
εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την παραγωγή αξεσουάρ των αγαπημένων σας
gadgets. Έχοντας επικεντρωθεί στο μοντέρνο κι έξυπνο σχεδιασμό, η iLuv έχει
κατακτήσει δεκάδες βραβεία Design και καινοτομίας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Οι σειρές iLuv περιλαμβάνουν μοντέρνες θήκες, ακουστικά, συσκευές ήχου
καθώς και προϊόντα προστασίας των αγαπημένων σας συσκευών. Είναι συμβατά
με συσκευές Apple (iPhone, iPod, iPad), Samsung, αλλά και με τα προϊόντα των μεγαλύτερων
κατασκευαστών στον κόσμο. Τα αξεσουάρ iLuv είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα καταστήματα καθώς
και σε μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικών και κινητής τηλεφωνίας.
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Τρία χρόνια iPad!
Τρία χρόνια πριν... Το digitallife.gr έκανε
τις πρώτες “δοκιμαστικές” του βόλτες στο
web. Και μία από τις πρώτες ειδήσεις που
ανεβάσαμε αφορούσε το λανσάρισμα του
πρώτου iPad. Ήταν 3 Απριλίου του 2010,
όταν η Apple έβγαζε στα καταστήματα των
Ηνωμένων Πολιτειών ένα νέο προϊόν.
Το iPad -που είχε ανακοινωθεί στις 27
Ιανουαρίου του ίδιου έτους από τον Steve
Jobs- έμελλε να αλλάξει κι αυτό με τη σειρά
του τις ταμπλέτες, όπως το iPhone άλλαξε
τα smartphones. Και για τη νέα συσκευή
υπήρξαν ουρές -στα πρότυπα του iPhoneενώ από τότε έως σήμερα η αμερικανική
εταιρεία έχει κυκλοφορήσει άλλα τρία
μοντέλα (το iPad 2ης, 3ης και 4ης γενιάς)
καθώς και (πρόσφατα) το iPad mini. H Apple
γιόρτασε τα 3 χρόνια από την κυκλοφορία
μίας ακόμη “εμβληματικής” συσκευής της
και πολλοί αναρωτιούνται ποια θα είναι η
επόμενη. Ίσως το iWatch, πού ξέρετε!

»»icube Tivizen nano

Τηλεοπτικός δέκτης για τις φορητές
συσκευές σας

Αν η παρέα σας είναι από αυτές
που τους αρέσει να συνδέουν τις
συσκευές τους ταυτόχρονα και
να παρακολουθείτε προγράμματα
μαζί στις μεμονωμένες κινητές
σας συσκευές, το icube Tivizen nano μάλλον
θα σας φανεί ως ένα εξαιρετικό gadget. Είναι
ένας ισχυρός τηλεοπτικός δέκτης DVB-T που
μετατρέπει οποιαδήποτε κινητή συσκευή
ή PC σε φορητή τηλεόραση. Η σύνδεση
πραγματοποιείται ασύρματα μέσω WLAN,
και μπορείτε να απολαμβάνετε τα τηλεοπτικά
προγράμματα που θέλετε ζωντανά, ή να τα
καταγράφετε στο smartphone, το tablet ή το PC
σας. Δεν απαιτεί σύνδεση στο Internet.
www.itsmart.gr

»»Switel Baby Monitors
Για ήσυχους γονείς

Τα baby monitors Switel ήρθαν
για να σας κάνουν να αισθάνεστε
ασφάλεια και κοντά στο μωρό
σας, ακόμη και αν δε βρίσκεστε
στον ίδιο χώρο. Με κάμερα
ή χωρίς, μπορούν να καλύψουν μια ευρεία
ζώνη παρακολούθησης γρήγορα και σε υψηλό
επίπεδο λεπτομέρειας. Χάρη στη λειτουργία
ECO, είναι ακόμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον
και προς το μωρό σας αφού η ακτινοβολία είναι
σχεδόν μηδαμινή. Έχουν εγγύηση 2 χρόνια.
www.smartkit.gr

42

www.digitallife.gr
Το απόλυτο site για την τεχνολογία στη ζωή μας.

Όλες οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των κινητών
τηλεφώνων, των υπολογιστών, του audio/video,
αλλά και των gadgets γενικότερα. Αποκλειστικές δοκιμές
συσκευών που συνοδεύονται από πλούσιο οπτικοακουστικό
υλικό. Οι καλύτερες εφαρμογές της αγοράς που απογειώνουν
τις δυνατότητες κάθε gadget.
Και επιπλέον, πολλά νέα από το χώρο του home
entertainment, παρουσιάσεις νέων ταινιών, DVD, Blu-ray,
τα καλύτερα παιχνίδια της αγοράς και όλα τα διαδικτυακά νέα
που θα ήθελες να μάθεις.

www.digitallife.gr
Γιατί η τεχνολογία είναι... τρόπος ζωής!

Μόσχα

Στη Μόσχα αδερφές μου… στη Μόσχα
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Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Μόσχοβα, παραπόταμου του Βόλγα,
η Ρωσική πρωτεύουσα είναι σήμερα μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες
ευρωπαϊκές πόλεις, που αξίζει να επισκεφθείς, τόσο για την ιστορία της
όσο και για να ζήσεις στους σύγχρονους ρυθμούς της.

Πώς θα πάτε;
Απευθείας πτήσεις προς τη Μόσχα έχει
ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό η Aegean Airlines
www.aegeanair.com. Μπορείτε όμως να
επιλέξετε (για λόγους οικονομίας είτε επειδή
σας βολεύουν οι ώρες) κάποια διαφορετική
πτήση μέσω ανταπόκρισης σε άλλη πόλη.
Σε μία μηχανή αναζήτησης όπως το www.
skyscanner.net θα μπορέσετε να βρείτε το
δρομολόγιο που σας ταιριάζει.
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Μάθε!
Η Μόσχα είναι η μεγαλύτερη σε
πληθυσμό πόλη στην Ευρώπη
και η έβδομη μεγαλύτερη στον
πλανήτη, φιλοξενώντας γύρω στα 12
εκατομμύρια κόσμο. Επιπλέον, με
βάση τη λίστα του Forbes για το 2011
είναι η πόλη με τους περισσότερους
δισεκατομμυριούχους στον κόσμο (79),
ξεπερνώντας και τη Νέα Υόρκη!

Τι θα δείτε;
- Η πρώτη σου βόλτα στην πόλη θα γίνει στην περιοχή
του Κρεμλίνου και της περίφημης «Κόκκινης
Πλατείας», η οποία είναι μία από τις τρεις
μεγαλύτερες του κόσμου. Το Κρεμλίνο αποτελεί
ένα από τα μεγαλύτερα αρχιτεκτονικά συμπλέγματα
στον κόσμο, καταλαμβάνοντας μία τεράστια έκταση
που περιλαμβάνει πλήθος αξιοθέατων ανάμεσά
τους πολλούς ναούς και άλλα μνημεία που θα
κερδίσουν το ενδιαφέρον σου. Στη βόρεια άκρη
της Κόκκινης Πλατείας βρίσκεται το «έμβλημα» της
πόλης, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βασιλείου
με τους περίφημους κρεμμυδοειδείς τρούλους,
ενώ απέναντι το Μαυσωλείο του Λένιν όπου
φυλάσσεται η σωρός του.
- Κατά την παραμονή σου στη Ρωσική πρωτεύουσα,
μην παραλείψεις να επισκεφθείς, βέβαια, και το ναό
του Χριστού Σωτήρα, που είναι ο μεγαλύτερος σε
όλη τη Ρωσία. Πρόκειται για έναν από τους πλέον
επιβλητικούς ναούς του πλανήτη, που υπολογίζεται

ότι μπορεί να χωρέσει 10.000 άτομα.
- Επισκέψου επίσης την πινακοθήκη
Tretyakov από τις σημαντικότερες στον
κόσμο, με περισσότερα από 130.000
εκθέματα, αριστουργήματα της ρωσικής
τέχνης από τον 11ο αιώνα έως και σήμερα,
καθώς και το Μουσείο Καλών Τεχνών
Πούσκιν με την απίστευτη συλλογή
ιμπρεσιονιστών.
- Μία παράσταση στο Θέατρο Μπολσόι
αποτελεί ένα από τα must της επίσκεψής σου
στη Μόσχα.
- Η Μόσχα είναι ίσως η μοναδική πόλη στον
κόσμο που στα αξιοθέατά της περιλαμβάνεται
και το… μετρό της. Είναι το δεύτερο
μεγαλύτερο σε επιβατική κίνηση στον
πλανήτη (μετά το Τόκιο) και περιλαμβάνει
182 (!) σταθμούς. Το σημαντικότερο όμως
είναι ότι κάποιοι από αυτούς αποτελούν

πραγματικά έργα τέχνης. Η κατασκευή του
ξεκίνησε το 1932 με τη συμβολή σημαντικών
Ρώσων καλλιτεχνών που έχουν διακοσμήσει
πολλούς σταθμούς. Εντυπωσιακή είναι,
πάντως, και η δομή του μετρό της Μόσχας,
με την κυκλική περιφέρεια και τις ακτινικές
γραμμές του.
- Κάνε μία βόλτα στην παλιά οδό Αρμπάτ, μία
από τις παλαιότερες περιοχές της Ρωσικής
πρωτεύουσας και απόλαυσε τα νεοκλασικά
κτίρια του 17ου και του 18ου αιώνα. Πολλοί
τη χαρακτηρίζουν σαν τη «Μονμάρτη» της
Μόσχας. Δίπλα της βρίσκεται, βέβαια, και η
νέα οδός Αρμπάτ με σύγχρονα καταστήματα,
φώτα και επιγραφές νέον.

• moscow.ru/en
• www.moscowcity.com
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Chat
Heads &
Stickers!
Η εφαρμογή Facebook για
iOS αποκτά νέα εμφάνιση
Το Facebook ανακοίνωσε
και διέθεσε στο iTunes την
έκδοση 6.0 της εφαρμογής
του για τις iOS συσκευές
(iPhone, iPad, iPod Touch).
Το σύνολο των αλλαγών είναι αναμενόμενο,
εκτός από μία προσθήκη έκπληξη.
Όπως είναι λογικό, μετά την ανακοίνωση του
νέου News Feed, το Facebook ξεκινά να
ενσωματώνει σιγά σιγά την εμφάνιση αυτή στις
κινητές συσκευές, ξεκινώντας πρώτα από το
λειτουργικό iOS. Με το update της εφαρμογής
θα δείτε μία πιο καθαρή εμφάνιση και νέα feeds,
όπως για παράδειγμα το Photos feed ή το Music
feed. Ισχύει τόσο για iPhone όσο και για iPad.
Οι iOS συσκευές αποκτούν, λοιπόν, και τα
περίφημα Chat Heads. Με την αυτή την
προσθήκη, το Facebook ευελπιστεί σε πιο
εύκολη συνομιλία στις κινητές συσκευές της
Apple, όπως συμβαίνει ήδη για τις κινητές
συσκευές με Android λειτουργικό.
Τέλος, την έκπληξη στην εφαρμογή αποτελούν
τα Stickers. Πρόκειται για emoticons
(προσωπάκια), τα οποία είναι λίγο μεγαλύτερα
από το μέγεθος το οποίο έως τώρα έχουμε
συνηθίσει και είναι αρκετά δημοφιλή στην Ασία,
όπου πολλοί πληρώνουν για να τα αποκτήσουν
στις τοπικές εφαρμογές για messaging.

Το Facebook διαθέτει προς το παρόν τα stickers
δωρεάν, αν και στο μέλλον δεν ξέρουμε τι θα δούμε.
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Ryan Gosling
ο «superman» γόης
50

Ο νέας κοπής καρδιοκατακτητής που παίζει το σινεμά και
τον κόσμο στα δάχτυλα.

O

Ryan Gosling έχει έρθει να σώσει τον κόσμο. Χωρίς
πλάκα. Πριν κάμποσο καιρό μπήκε στη μέση ενός καυγά
στους δρόμους του Μανχάταν και σταμάτησε τους δύο
θερμοκέφαλους πριν κάνει κακό ο ένας στον άλλον. Λίγο αργότερα
έσωσε μία απρόσεκτη Βρετανίδα που μην έχοντας συνηθίσει την
«ανάποδη» κίνηση των αυτοκινήτων πήγε να διασχίσει ανέμελη
τη «6th avenue» της Νέας Υόρκης. Ο Gosling μόλις που την
πρόλαβε πριν την χτυπήσει ένα ταξί. Πρόσφατα ανέλαβε
να υπερασπιστεί τις κότες και τις γαλοπούλες. Ο
Gosling έστειλε μία επιστολή στο Υπουργείο
Γεωργίας της Αμερικής, εκ μέρους της PETA,
διαμαρτυρόμενος για τη μέθοδο θανάτωσης
των ζώων στις φάρμες εκτροφής τους…
Και δεν είναι μόνο οι χειροπιαστοί ηρωισμοί
του. Ο Gosling έφερε ένα καινούργιο
αρχέτυπο του Χολιγουντιανού γόη. Είναι
action man αλλά ποτέ με απροκάλυπτο, «κάτσε
να σφίξω τα ποντίκια» στυλ. Είναι ευαίσθητος,
αλλά δεν θα πέσει και στα γόνατα να αρχίσει
να μυξοκλαίει. Είναι όσο πρέπει ρομαντικός,
με την σωστή ένταση και εκεί που χρειάζεται. Και
όταν κάνει ακόμα πιο μικρά μικρά τα μάτια του και
δείχνει σκεπτόμενος, ε εκεί είναι που οι γυναίκες ειδικά
πιστεύουν πως πρόκειται για τον δικό τους, σύγχρονο
Superman που περίμεναν να εμφανιστεί στη ζωή τους. Με
τον DiCaprio να έχει περάσει σε Gatsby επίπεδο, τον Bradley
Cooper να δείχνει πιο «καθημερινός», τον Robert Pattinson να
είναι για πάντα σταμπαρισμένος από την πιτσιρικαρία και τον Shia
LaBeouf να μικροδείχνει, ο Gosling παίζει μόνος του στο γήπεδο.
Μόνο ο Michael Fassbender θα τον απειλούσε, αλλά κι αυτός
είναι πολύ… Γερμανός.
Στο εξαιρετικό Drive η νορμάλ πλευρά του χαρακτήρα που
ερμήνευε έδωσε τη θέση της στη «σκοτεινή» με μαγευτικό τρόπο.
Τώρα Στο Τέλος του Δρόμου που επίσης άφησε πολύ καλές
εντυπώσεις, «φοράει» τα ψεύτικα τατουάζ του και το t-shirt των
Metallica και υποδύεται τον απόκληρο πατέρα που προσπαθεί
να «σώσει» το παιδί του, επιλέγοντας την παρανομία για να του
προσφέρει ένα καλύτερο αύριο. Τελικά πρέπει να έχει κάτι από
«Superman» μέσα του…

ΒΡΑΒΕΙΟ OSCAR® 2013 ( Η Χ Η Τ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Ε )
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KYKΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
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ΚΑΙ
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Το Hollywood βλέπει αστεράκια!
Κόκκινα! Με την απίθανη Jessica
Chastain να μας δίνει την αφορμή,
μία ηθοποιός που έχει κερδίσει τις
εντυπώσεις με το ταλέντο της, αλλά
και το εκπληκτικό παρουσιαστικό
της, συγκεντρώνουμε τις πιο
εντυπωσιακές κοκκινομάλες
του σύγχρονου σινεμά, σε μία
φωτογραφική αποθέωση του
κόκκινου.
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Οι κοκκινομάλλες κάνουν πλέον επιδρομή
στο σινεμά και εμείς έχουμε «κοκκινίσει»
από τη χαρά.

Jessica Chastain:
Γι’ αυτήν γίνονται όλα...

Amy Adams:
Η γλυκύτατη εκδοχή του
κόκκινου.

Marcia Cross:

Julianne Moore:

Rachel McAdams:

H κοκκινομάλλα Desperate
Housewife.

H παλιά φρουρά του
«κόκκινου» και από τις
αυθεντικές.

Εκτός από μία αλλαγή στην
προσωπική της ζωή -χώρισε
πρόσφατα τον Michael Sheenαποφάσισε να κάνει και μία
αλλαγή στα μαλλιά.

Emma Stone:
Christina Rene
Hendricks:
H πληθωρική κοκκινομάλλα
αμαρτία...

Άκουσε τη συμβουλή του
Judd Apatow και από
ξανθιά έγινε κοκκινομάλλα
για τις ανάγκες Superbad.
Αποδείχθηκε η καλύτερη
κίνηση της καριέρας της.

Isla Fisher:
Γιατί ο Sacha Baron Cohen τις
προτιμάει κοκκινομάλλες...
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Το Αδιέξοδο του
Μαυροπίνακα
H δραματική ωμότητα του Detachment
παρουσιάζει τη μίζερη εκπαίδευση του
σήμερα και κατά συνέπεια το απίθανο να
υπάρξει ελπίδα αύριο.
Εμείς μπορεί να έχουμε την κρίση μας και
να μη μας μένει χώρος και χρόνος ούτε για
να σκεφτούμε, ωστόσο εκεί στην απέναντι
πλευρά του Ατλαντικού που και που
τολμούν να ονειρευτούν πως πετυχαίνουν
σε κάποια γωνία το Αμερικάνικο Όνειρο. Ε,
εκεί εμφανίζεται ο Tony Kaye, σκηνοθέτης
του πολύ δυνατού American History X
(1998) για να τους το ξεκόψει, δείχνοντάς
τους πόσο μεγάλα είναι τα ρήγματα στις
αξίες του πολιτισμού μας, τεράστιες τρύπες
απ’ όπου χάσκει η απελπισία μας. Το ίδιο
αβοήθητος και νικημένος αισθάνεται ο
αναπληρωτής καθηγητής που υποδύεται
με την κατάθλιψη έκδηλη στο μάτι ο
Adrien Brody. Κάποια flashbacks στο
προβληματικό παρελθόν του εξηγούν
την μελαγχολία του μέσα κι έξω από την
αίθουσα διδασκαλίας, αλλά και το παρόν
του τον «βοηθάει» εξίσου να βυθίζεται
ακόμα περισσότερο σ’ ένα συναισθηματικό
τέλμα. Η καλοσυνάτη καρδιά του δεν
μπορεί να κατανοήσει γιατί νεαρά παιδιά
εκδίδονται, γιατί τρομοκρατούνται από τους
παντελώς αδιάφορους για τις ανησυχίες
τους γονείς, γιατί οι αρχές έχουν άγνοια
και μόνιμη έλλειψη ευαισθησίας, γιατί δεν
μπορεί να σώσει όλο τον κόσμο που έχει
ανάγκη. Η καταστροφή της Αμερικανικής
παιδείας βρίσκεται εκεί στο κέντρο
του Detachment, γύρω από την λίγο
επιτηδευμένα μίζερη ομορφιά που ξεπηδά
εδώ κι εκεί, τους καθηγητές (Marcia
Gay Harden, Blythe Danner, Christina

Hendricks, Lucy Liu, James Caan) που
βρίσκονται στα όριά τους, τους νέους που
δεν ξέρουν από που να πιαστούν. Μία
λύση είναι ο αναπληρωτής καθηγητής,
που πιστεύει κι αυτός πως δεν υπάρχει
ελπίδα και προσπαθεί τουλάχιστον να
απαλύνει το αδιέξοδό τους μέσα από τα
κείμενα. Αλλά ένα βήμα να κάνεις και
βρίσκεσαι αμέσως και με τα δύο πόδια
μέσα σ’ εκείνες τις τρύπες...

Κυκλοφορεί με
διπλό εξώφυλλο
από την

Κάστρα, περούκες, μηχανουργίες,
μυστικοί έρωτες και μία Δυτική
Ευρώπη που είναι έτοιμη να αλλάξει.
Το A Royal Affair αποτυπώνει τον
18ο αιώνα με μεγαλοπρέπεια και σε
κερδίζει με άνεση.
Από τη Μυτιλήνη στον Διαφωτισμό… Ο
ελληνικής καταγωγής Nikolaj Arcel «έραψε»
υπέροχα κουστούμια και έντυσε μία βασιλική
ερωτική διαπλοκή με στυλ κοινωνικής
αλλαγής. Η Οσκαρική συμμετοχή της Δανίας
για Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία, είναι ένα
απολαυστικό φιλμ εποχής που καταπιάνεται με
πραγματικό γεγονός. Η θέληση να ερωτευτείς
πηγαίνοντας κόντρα στα “πρέπει” και η εξίσου
ακατανίκητη επιθυμία να παλέψεις τα στραβά
της εξουσίας, έγιναν κάποτε ένα και μας
χαρίζουν σήμερα μεστή ψυχαγωγία.
Το πρωταγωνιστικό τρίο αποτελούν η
βρετανίδα Caroline Mathilde (αφοπλιστικά
εκφραστική η Alicia Vikander), ο ψυχικά
ασταθέστατος Δανός Βασιλιάς Christian VII (ο
Mikkel Boe Folsgaard τα έχει έξοχα χαμένα)
που θα παντρευτεί και ο προοδευτικών
απόψεων γιατρός που θα σαγηνεύσει και τους
δύο. Η βραδυφλεγής έλξη που νοιώθουν

γιατρός και Βασίλισσα, η κατάληξη να
παραγκωνίζεται ο Βασιλιάς και να νομοθετεί
το δίδυμο ακυρώνοντας το δύσκαμπτο
υπουργικό συμβούλιο, συνθέτουν τον ιστό
μίας γοητευτικότατης, καλογυρισμένης…
«σαπουνόπερας» εποχής με τον Βολταίρο
να φιγουράρει στο background. Ο «γιατρός»
Mads Mikkelsen ξεχωρίζει εύλογα δίπλα στα
νέα ονόματα, οδηγώντας τις ματιές, αλλά και το
ζόρι να αλλάξεις απολιθωμένα μυαλά.
Για να υπάρξει κάποτε προοδευτική Δανία
χρειάστηκε δολοπλοκία, έρωτας με τον
απαγορευμένο βασιλικό καρπό και πολύ ρουζ…

Κυκλοφορεί
από την
σε
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O Suraj Sharma, πιο
γνωστός ως Πι, μιλάει
για την εμπειρία της
βάρκας και της τίγρης

H ταινία του Ang Lee λατρεύτηκε, συγκίνησε, καινοτόμησε,
βραβεύτηκε. Η Ζωή του Πι
μίλησε για μία σπάνια εμπειρία
με πνευματικές και θρησκευτικές προεκτάσεις, αξιοποιώντας
ότι καλύτερο μπορούσε να του
προσφέρει η τεχνολογία, αλλά
και η… φυσικότητα της φυσιογνωμίας του Suraj Sharma,
ένας άγνωστος νεαρός που
επιλέχτηκε ανάμεσα σε 3000
υποψηφίους! Ο νεαρός δεν
απογοήτευσε τον Lee και τα
έβγαλε πέρα και με την κούραση, την πείνα και την τίγρη.
Διαβάστε παρακάτω πως τα
κατάφερε…
Ήταν πολλές οι προκλήσεις για
σένα σ’ αυτό το φιλμ. Πάνω απ’
όλα το να μάθεις να κολυμπάς.
Ναι, αυτό δεν ήταν πολύ
δύσκολο. Είχα πραγματικά
πολύ καλούς ειδικούς που με
εκπαίδευσαν. Αρχικά είχαμε
πολύ χρόνο στη διάθεσή μας.
Επί τρεις μήνες εκπαιδεύομασταν επάνω σ’ αυτό, έτσι
συνηθίσαμε να περνάμε τρεις
με τέσσερις ώρες κάθε μέρα
μέσα στο νερό. Έτσι μαθαίνεις
να κολυμπάς.
Πως ήταν στην πρώτη μεγάλη σκηνή της καταιγίδας;
Ήταν σαν αληθινή. Ήταν η
τέταρτη ή η πέμπτη μέρα των
γυρισμάτων. Από τη μία ήταν
λίγο περίεργο όταν μπαίνεις σε
κάτι τόσο έντονο κατευθείαν,
όμως σε βοηθάει επειδή κάνεις
όλα αυτά τα πράγματα όπου
δεν ερμηνεύεις τόσο πολύ,
αλλά που σε κάνουν να συνηθίσεις την κάμερα. Αρχίζεις
να νιώθεις οικεία με το πως

δουλεύουν όλα, με απόλυτο
σεβασμό στο γύρισμα.
Επίσης, δεν χρειάζεται
πολύ ερμηνεία επειδή είσαι
κυριολεκτικά επάνω σ’ αυτό το
τεράστιο πράγμα που κινείται
και εσύ γλυστράς παντού.
Υπάρχουν τρελές ποσότητες
βροχής και αέρα και όλα είναι
τόσο πραγματικά. Έτσι αυτό
σε βοηθά κατά κάποιο τρόπο.
Όταν ξεκινάς κάπως έτσι, μετά
δεν είναι όλα απαραίτητα πιο
εύκολα, αλλά είναι σίγουρα
πιο ήπια.
Δηλαδή έκανες εσύ όλα τα
stunts στο φιλμ;
Ναι, ήταν μια χαρά.
Και έμαθες ορισμένα μυστικά
επιβίωσης από τον Steve
Callahan - αυτό πρέπει να
ήταν ενδιαφέρον.
Ήταν πολύ. Το έζησε αυτό στην
πραγματικότητα. Είναι ένας από
εκείνους τους ανθρώπους που
έχουν επιζήσει στον ωκεανό.
Λέει τα πράγματα σα να ήταν
τα πιο οδυνηρά… πνευματικά,
συναισθηματικά, σωματικά,
ήταν απλά απίστευτα επίπονο. Προσπαθείς συνέχεια να
επιβιώσεις.

Αλλά θα σου πει “όταν
κοιτάζω πίσω σ’ αυτό,
είναι αυτές οι αναμνήσεις
που εκτιμώ περισσότερο”.
Λέει πως το λατρεύει αυτό
που του συνέβη τώρα,
αλλά τότε ήταν σαφέστατα
διαφορετικά. Επίσης είπε
πως θα δεις όλα αυτά τα
όμορφα πράγματα τριγύρω
σου, που διαφορετικά
δεν θα έβλεπες ποτέ. Εάν
δεν ήσουν εκεί δεν θα τα
έβλεπες, αλλά είσαι τόσο
απασχολημένος να προσπαθείς να επιβιώσεις που
δεν τα παρατηρείς ποτέ.
Και μου εξήγησε πως
δεν αισθάνεσαι “συνηθισμένα” συναισθημάτα.
Αισθάνεσαι μόνο ακραία
πράγματα. Εάν αισθάνεσαι
λυπημένος, νιώθεις τόσο
απελπισμένος και αβοήθητος, και όταν αισθάνεσαι
χαρούμενος, βρίσκεσαι σε
έκσταση.
Αλλά αυτά βέβαια είναι
πολύ σύντομα χρονικά
διαστήματα. Η κατάσταση
στην οποία βρίσκεσαι τον
περισσότερο χρόνο είναι
αυτή της επιβίωσης. Συγκεντρώνεσαι μόνο στο να
επιβιώσεις. Και έχεις πάρα
πολύ χρόνο στη διάθεσή
σου.
Πόσο δύσκολο ήταν να
διατηρήσεις την ενέργειά
σου έχοντας χάσει όλο
αυτό το βάρος ως Pi;
Σκεφτόσουν το φαγητό
ενώ θα έπρεπε να είσαι
συγκεντρωμένος στο
ρόλο;
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Πρέπει να το δεις με αυτό
τον τρόπο, αφού ο Πι
πράγματι σκέφτονταν το
φαγητό. Έκανα όλη αυτή την
προσπάθεια για να χάσω
κιλά και κολυμπούσα συνέχεια και ήμουν εξαιρετικά
κουρασμένος -πραγματικά
ήμουν- όμως την ίδια στιγμή
αυτή ήταν η ίδια κατάσταση
που βρίσκονταν ο Πι.
Ήταν μόνος, έβλεπε τα
ίδια πράγματα κάθε μέρα.
Προσπαθούσε να επιβιώσει,
ήταν απίστευτα πεινασμένος, σούπερ κουρασμένος.
Αλλά αυτός είναι ο τρόπος
που είμαστε φτιαγμένοι.
Κατά κάποιο τρόπο αυτό
βοήθησε στην ερμηνεία.
Ο Ang Lee είναι πολύ
προστατευτικός προς
το πρόσωπό σου. Τον
είδες και ως μία πατρική
φιγούρα;
Ναι, σίγουρα. Αρχικά ήταν
πιο εύκολα, όμως σταδιακά
υπήρξε ένα σημείο, την λεγόμενη περίοδο απομόνωσης, όπου έδωσε οδηγίες
στο συνεργείο να μην μου
μιλάει. Εκεί είναι που ο

&

Πι τρελαίνεται και αρχίζει
να τα χάνει. Εκεί περνάει
στην πνευματικότητα. Αυτό
συνέβαινε περίπου και σε
μένα και με τα δυσκολίας
μιλούσα σε κανένα τότε.
Έκανα πολύ διαλογισμό,
ακούγοντας αυτό που ο Ang
του αρέσει να αποκαλεί
“μουσική του Θεού”.
Δεν μπορώ να την χαρακτηρίσω με μία ταμπέλα.
Αλλά για να το θέσω έτσι,
είναι κάτι πολύ “βαρύ”. Σε
μεταφέρει σε μία κατάσταση που είναι δύσκολο να
εξηγήσω. Δεν ξέρω τι είναι,
αλλά σίγουρα ήταν κάτι
σκοτεινό.
Η σχέση μου με τον
συμπρωταγωνιστή σου
Richard Parker είναι
εξαιρετική, και ενώ
δεν διέτρεχες κάποιο
φυσικό κίνδυνο, είχες
την πρόκληση να παίζεις
απέναντι σε κάτι που δεν
υπήρχε. Πως ήταν αυτή η
εμπειρία;
Αρχικά ήταν προφανώς λίγο
περίεργα, το να προσπαθείς
να φανταστείς μία τίγρη

μπροστά σου. Έτσι αυτό που
συνηθίζαμε να κάνουμε
ήταν πως είχαμε τέσσερις
τίγρεις και εγώ έβλεπα πως
τις εκπαίδευαν, πως κινούνταν, πως αντιδρούσαν στα
πράγματα, πως αντιδρούσαν στο νερό.
Αρχικά ήταν λίγο περίεργα,
αλλά καταφέραμε να το
κάνουμε. Επειδή το κάναμε
αυτό για τόσες πολλές ώρες
κάθε μέρα, γι’ αυτό τελικά
έγινε λες και βρισκόταν
εκεί. Ένιωθες πως ο
Richard Parker ήταν επάνω
στη βάρκα.
Πως ένιωσες όταν είδες
τον χαρακτήρα να αποτυπώνεται στο ολοκληρωμένο φιλμ; Ποια ήταν η
αντίδρασή σου;
Δεν ξέρω πως το έκαναν
αυτό. Κάθε φορά που έχω
δει ένα CGI animal ή κάτι
σαν κι αυτό μπορούσα να
το καταλάβω. Αυτό μέχρι
τώρα. Αυτή η τίγρη, ξέρω
πως δεν ήταν επάνω στην
βάρκα, όμως τα εφέ έκαναν
καλή δουλειά.
Είναι εκπληκτικό.

BioShock Infinite
Ένα μαγευτικό ταξίδι
στην Columbia!
www.bioshockinfinite.com
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του Στέφανου Αναγνώστου

Η Irrational Games αφήνει πίσω τους Big
Daddies και τις Little Sisters και ξεκινά το
παιχνίδι από την αρχή. Ένα απίστευτο ταξίδι
σε μια μαγευτική πόλη, θα σε κάνουν να
ξεχάσεις και το όνομά σου.
Το BioShock Infinite είναι ένα παιχνίδι
ρετρό επιστημονικής φαντασίας, που
χρονολογείται πίσω στο 1912, στην
Columbia, μια πόλη που κυριολεκτικά
πετάει στα… σύννεφα! Αναλαμβάνεις το
ρόλο του πρώην βετεράνου ντεντέκτιβ,
Booker DeWitt, και απ’ ότι φαίνεται σε
κάποιον «χρωστάς», γι’ αυτό και έρχεσαι
στην Columbia προσπαθώντας να σώσεις
μια κοπέλα, την Elizabeth. Η ιστορία από
εκεί και πέρα είναι τέρμα ανατρεπτική
και θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό!
Το παιχνίδι έχει μόνο single player, με
τρία επίπεδα δυσκολίας, συν ένα ακόμα

Ηλικίες: 18 και άνω
Διάθεση: CD Media

δυσκολότερο, το 1999 mode, το οποίο
ξεκλειδώνεις όταν έχεις τερματίσει ήδη μια
φορά το παιχνίδι. Κατά τα άλλα, πρόκειται
για ένα FPS με ελάχιστα role-playing
στοιχεία, όπου εκτός από τα όπλα έχεις
και κάποιες μεταφυσικές ικανότητες που
εξελίσσονται καθώς προχωράς και… πίνεις
φιάλες.
Η πόλη είναι τόσο μεγάλη, πανέμορφη
και καλοφτιαγμένη, μέχρι και την
παραμικρή λεπτομέρεια που μας άφησε
άφωνους! Η τεχνολογία του παιχνιδιού
είναι αυτή η ρετρό sci-fi, που σε βάζει
στο τέλειο κλίμα για την εναλλακτική
πραγματικότητα του 1912. Όσο για τον ήχο;
Τα ηχητικά εφέ έρχονται να «δέσουν» με
την όλη φάση, ενώ ταυτόχρονα η μουσική
απ’ το πικάπ δε θα σε αφήσει ούτε στιγμή να
ξεχάσεις σε ποια εποχή βρίσκεσαι.

Injustice:
Gods Among Us

Superman εναντίον Batman
www.injustice.com

Για κάποιο λόγο, οι ήρωες της DC δεν είχαν
πάντα την καλύτερη «τύχη» στα videogames.
Το Injustice: Gods Among Us είναι εδώ για να
αποτελέσει μία γεμάτη εκπλήξεις, ευχάριστη
εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα.
Ο Joker εξαπατά τον Superman ώστε να
προκαλέσει μία έκρηξη που ισοπεδώνει
τη Metropolis, σκοτώνοντας τη Lois Lane
και τον γιο του. Ως αντίποινα, ο Superman
παραβαίνει το χρυσό κανόνα του,
σκοτώνοντας τον Joker. Αυτό οδηγεί σε μία
αυταρχική κυβέρνηση, αποτελούμενη από τους
πρώην ήρωες. Τώρα οι ίδιοι ήρωες έρχονται
από ένα σύμπαν όπου δεν έχουν συμβεί ακόμα
όλα αυτά, ώστε να διορθώσουν την κατάσταση.
Έχεις συνολικά 24 χαρακτήρες στη διάθεση
σου, οι οποίοι ευτυχώς είναι όλοι «ξεκλείδωτοι»
εξ αρχής, περιλαμβάνοντας ήρωες και κακούς
από όλα τα κόμικς της DC. Ο καθένας έχει

Ηλικίες: 16 και άνω
Διάθεση: Zegetron

καθαρά μοναδικές και διαφοροποιημένες
επιθέσεις, όχι μόνο στις ειδικές ικανότητες,
αλλά και στις βασικές κινήσεις. Ευτυχώς,
αντίθετα από τα περισσότερα παιχνίδια του
είδους, εδώ τα combos εκτελούνται με απλούς
συνδυασμούς! Δεν υπάρχουν «τελειωτικές»
κινήσεις, αλλά μπορείς να εκτελείς ισάξια
εντυπωσιακές και ισχυρές επιθέσεις,
γεμίζοντας ένα μετρητή με combos.
Οι συνολικά 28 πίστες είναι σίγουρα οι πιο
interactive και «πρακτικές» που έχουμε δει
σε beat’em up.
Σε γενικές γραμμές, τα γραφικά είναι πολύ
καλά. Τα ειδικά εφέ των επιθέσεων είναι
ιδιαίτερα εντυπωσιακά, παράγοντας κάθε
είδους ενεργειακά και υλικά particles. Οι δε
χαρακτήρες είναι σχεδιασμένοι με πολλές
λεπτομέρειες και ο καθένας τους εμφανίζεται
πραγματικά τόσο ισχυρός όσο είναι.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Όταν θα βγαίνουν τα
λιοντάρια, φίλησέ με
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Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Σημαίες, τυμπανοκρουσίες, μεγάφωνα. Κρίση, αδικία, αγανάκτηση. Η πλατεία γίνεται αρένα. Στο βάθος, τα θηρία ξυπνούν και
βρυχώνται. Αυτόν το Μάη η Αθήνα νοσταλγεί τους Δεκέμβρηδες
και η άνοιξη δε λέει να ανοίξει. Ο Πέτρος αναζητά τη Σοφία μέσα
σε πρόσωπα νεκρών γυναικών, σε μια ιστορία αγάπης, σε μάτια
γάτων, ασημένια πτηνά, παλιά σπιρτόκουτα.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ

Ψυχική μπουγάδα
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Φοράς το παλτό σου το καλοκαίρι;
• Κρατάς μέσα σου πεποιθήσεις, αναμνήσεις, ενοχές, συνήθειες
του χθες;
• Μαζεύεις αντικείμενα, e-mail, υποχρεώσεις;
• Είσαι γεμάτος από τοξικά συναισθήματα;
• Βλέπεις ότι ο χρόνος σου δε σου φτάνει;
• Συσσωρεύεις σκόνη στο σπίτι σου και στις σχέσεις σου;
Μήπως ήρθε ο καιρός να ελαφρύνεις;

ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΙ

14 Συγγραφείς
γράφουν ιστορίες
εγκλημάτων
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ο Νεοκλής Γαλανόπουλος μιλάει για ένα σχεδόν τέλειο έγκλημα
από έναν ταλαίπωρο σύζυγο. Η Κυριακή Γεροζήση αφηγείται
μια δολοφονία σε πανεπιστήμιο του Παρισιού. Ο Σέργιος Γκάκας
αναφέρεται σε μια υπόθεση με ήρωες Έλληνες και μετανάστες.
Η Τιτίνα Δανέλλη δηλώνει πως στο τέλος νικάει πάντα ο Τζον
Γουέιν. Ο Βασίλης Δανέλλης μιλάει για το θάνατο μιας πόρνης
και για σκοτεινά οικογενειακά μυστικά. Ο Κώστας Κυριακόπουλος
αναφέρεται σε ναρκωτικά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.ά.

ΓΕΝΣ ΛΑΠΙΝΤΟΥΣ

Μη μασάς
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ο Μαχμούντ: ένας Άραβας μετανάστης στη Στοκχόλμη. Θα αναγκαστεί να
ζητήσει δανεικά για να σωθεί, αλλά ίσως χρειαστεί να βάλει ενέχυρο όλη την
ύπαρξή του. Ο Νίκλας: ένας βετεράνος του πολέμου στο Ιράκ, αποφασισμένος να εκβιάσει τη λύτρωση μέσα από την αιματηρή εκδίκηση ανύπαρκτων
εχθρών. Ο Τούμας: ένας αστυνομικός μπλεγμένος στην καρδιά της πιο
διάσημης συνωμοσίας στη Σουηδία, εξαιτίας της έρευνας για κάποια δολοφονία η εντιμότητά του θα δοκιμαστεί έως το τέλος. Αυτοί οι τρεις ιππότες με
τις ελεεινές μορφές θα συναντηθούν στη μαύρη Στοκχόλμη.

ΧΑΟΥΑΡΝΤ ΤΖΕΪΚΟΜΠΣΟΝ

Αστική ζωολογία
Εκδόσεις: ΨΥΧΟΓΙΟΣ

Ο συγγραφέας Γκάι Έιμπλμαν ζει ως όμηρος της συζύγου του Βανέσας, μιας
εκθαμβωτικά όμορφης κοκκινομάλλας που είναι αυταρχική, ευέξαπτη και
έτοιμη για καυγά. Το πρόβλημα για τον Γκάι, όμως, είναι ότι ζει ως όμηρος
και της Πόπι, της γοητευτικής πεθεράς του. Μοιάζοντας πιο πολύ με αδερφές παρά με μάνα και κόρη, οι δυο γυναίκες φτιάχνουν ένα θυελλώδες
δίδυμο που τον εμπνέει για τις πιο απίθανες ιστορίες αλλά δεν τον αφήνει
να συγκεντρωθεί αρκετά ώστε να γράψει έστω και μια από αυτές. Έτσι κι
αλλιώς κανένας δε διαβάζει τα έργα του Γκάι. Κανένας δε διαβάζει γενικά.
Ο Γκάι φοβάται ότι το διάβασμα είναι ξοφλημένη υπόθεση.

ΤΖΩΝ ΜΠΑΝΒΙΛ

Αρχαίο φως
Εκδόσεις: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Ποια η διαφορά ανάμεσα στη μνήμη και την επινόηση; Αυτό το ερώτημα
στοιχειώνει τον Αλεξάντερ Κλιβ, έναν ηθοποιό του θεάτρου στο γέρμα
της σταδιοδρομίας και της ζωής του, καθώς ανασκαλεύει τις αναμνήσεις
του πρώτου -και ίσως μοναδικού του- έρωτα (εκείνος, δεκαπέντε, εκείνη
είκοσι χρόνια μεγαλύτερη και μάλιστα μητέρα του καλύτερού του φίλου)
και σκέφτεται την κόρη του που ο χαμός της οφείλεται σε μια τρέλα όχι
μόνο του νου αλλά και της καρδιάς. Όταν η καριέρα του αναβιώνει αναπάντεχα χάρη σ’ έναν κινηματογραφικό ρόλο που ανεξήγητα του προτείνουν,
η νεαρή, διάσημη κι ευάλωτη συμπρωταγωνίστριά του, άθελά της, του
δίνει την ευκαιρία να δει με επώδυνη διαύγεια το «χάσμα που ανοίγεται
πάντα ανάμεσα στην πράξη και την ενθύμησή της».
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ΧΕΡΤΑ ΜΥΛΕΡ

Το αγρίμι της
καρδιάς
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Εκδόσεις: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ

Ένα κορίτσι από μια φτωχή επαρχία του Νότου, που τις νύχτες
εκδίδεται στο πάρκο και βρίσκεται με τη ζώνη της αφηγήτριας
περασμένη στο λαιμό του: αυτοκτονία ή δολοφονία; Τρεις φοιτητές, που τους ενώνει ο φόβος μπροστά στον παντοδύναμο και
πανταχού παρόντα δικτάτορα: παρακολουθούνται, ανακρίνονται,
εκβιάζονται, χάνουν τη δουλειά τους και τελικά καταλήγουν
άλλοι να αυτοκτονήσουν και άλλοι να φύγουν.

ERICK SETIAWAN

Μέλισσες στην
ομίχλη
Εκδόσεις: ΛΙΒΑΝΗ

Δύο αδερφές που από μικρές έχουν ανατραφεί έτσι ώστε να απεχθάνονται η μία την άλλη, ένας τάφος κρυμμένος στον κήπο και η
Εύα, η τρομερή αρχηγός της οικογένειας, της οποίας τα πικρόχολα
παράπονα δονούν την ατμόσφαιρα σαν βουητό μελισσών.
Σ’ αυτό το περιβάλλον η Μερίντια, που αγωνίζεται να σώσει τη
ζωή και το γάμο της, ξεθάβει παλιά μυστικά γύρω από το δικό της
παρελθόν και ανακαλύπτει σοκαριστικές αλήθειες.

ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το πέπλο
Εκδόσεις: ΛΙΒΑΝΗ

Η Στεφανία δεν ονειρεύτηκε ούτε ζήτησε πολλά απ’ τη ζωή.
Όταν όμως ήρθε στο ναρκοπέδιο της Αθήνας με δεμένα μάτια,
η άγνοια και η πίστη στους ανθρώπους την υποχρέωσαν να ζήσει και να νιώσει όσα δεν είχε φανταστεί. Είναι άραγε οι ηθικές
αξίες, ο χαρακτήρας και η γνώση που καθορίζουν την πορεία
μας στη ζωή ή μήπως η τύχη που παραμονεύει δοκιμάζοντας
τις αντοχές μας; Για τη Στεφανία την τελευταία λέξη την είπε η
μετάνοια, η κατανόηση και ο έρωτας, που πριν να είναι αργά
ελευθέρωσε τα μαλλιά της από το πέπλο.

ΑΛΕΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Μανώλης… ο κύριος Μη με
μαλώνεις
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Το όνομα μου είναι Μανώλης Μαλώνης. Όταν κάτι δε μου αρέσει,
γίνομαι έξαλλος! Χτυπάω με δύναμη το πόδι μου στο πάτωμα, κουνάω
απειλητικά το δεξί μου δάχτυλο και λέω: "Εμένα μη με μαλώνεις!". Έχω
τσακωθεί με όλους τους φίλους μου και η κατάστασή μου πάει από το
κακό στο χειρότερο... Κι όλα αυτά μέχρι να ανακαλύψω μια λέξη μαγική:
ΣΥΓΝΩΜΗ. Συγνώμη, λοιπόν!

ΝΤΕΛΦΙΝ ΛΑΣΑΡΩ, ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ ΚΑΜΙΝΟ

Παραμύθια στο αγρόκτημα
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ

Το αγρόκτημα του μπαρμπα-Φάνη είναι παραδεισένιο. Είναι το πιο
όμορφο αγρόκτημα του κόσμου! Μέσα σε λειβάδια λουλουδιασμένα, δίπλα σε ρυάκια δροσερά, τα πουλάκια κελαηδούν γλυκά και
τα ζώα ζουν τις πιο διασκεδαστικές περιπέτειες! Καλωσήρθατε κι
εσείς, παιδιά, στο πιο χαρούμενο αγρόκτημα με παραμύθια που θα
λατρέψετε!

ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΑΚΗ

Διαστημικές ειδήσεις
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Ο μπαμπάς του Αλέξανδρου βλέπει συνέχεια ειδήσεις. Ούτε παίζει
μαζί του, ούτε του φτιάχνει τοστάκι, μα ούτε τον αφήνει να δει την
αγαπημένη του εκπομπή. Ο Αλέξανδρος βαριέται τις ειδήσεις. Βαριέται
να περιμένει τον μπαμπά να σηκωθεί από τον καναπέ. Αποφασίζει,
λοιπόν, να αναλάβει δράση! Να μπει εκείνος στις ειδήσεις, μήπως και
τον προσέξει επιτέλους ο μπαμπάς!

ΒΑΛΕΡΙ ΜΕΝΑΡ

Λαμπερές Πριγκίπισσες
Εκδόσεις: ΜΙΝΩΑΣ
Πέρασε καταπληκτικές ώρες μαζί με τις αγαπημένες σου Πριγκίπισσες! Πάρε το πινέλο σου, βάλε φαντασία και χρωμάτισε τις εικόνες
δημιουργώντας τις δικές σου μοναδικές αφίσες!
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Καταμετρητής
Κερμάτων Ευρώ
Πρωτότυπη επιλογή
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Καθώς εσείς αποταμιεύετε, η συσκευή αυτή μετρά
ηλεκτρονικά τα κέρματά σας. Η ποιοτική οθόνη LCD
που διαθέτει εμφανίζει το τρεχούμενο σύνολο από όλα
τα κέρματα που έχετε καταθέσει. Κατασκευασμένη
με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές είναι δυνατή και
εύκαμπτη. Δε θα τολμήσει κανείς να σας δανειστεί
ούτε ένα ευρώ, εφόσον θα γνωρίζετε πάντα το ποσό
που έχετε μέσα... Έξυπνο!

www.public.gr

Satzuma Bright Idea
USB Flash 4GB

Ένα USB Flash Driver, με εξαιρετικά έξυπνο σχεδιαμό και
χωρητικότητα 4GB. Ιδανικό για να αποθηκεύετε έγγραφα,
εικόνες, μουσική και videos και να μεταφέρετε τα αρχεία
σας από υπολογιστή σε υπολογιστή. Με μοντέρνο
σχεδιασμό μπορεί να χρησιμεύσει και ως μπρελόκ για τα
κλειδιά σας, ώστε να το έχετε πάντα και παντού μαζί σας.
Απλά ξεβιδώστε τη λάμπα και θα εμφανιστεί το USB για να
το συνδέσετε στο PC ή το laptop σας.

www.public.gr

Waboba Ball

Μπαλάκι Νερού-Παραλίας
Ο Μάιος μάς έφτασε και επειδή το καλοκαίρι είναι
επιτέλους κοντά κάντε από τώρα σχετικά ψώνια. Το
wabobaball έχει το μέγεθος που έχει ένα μπαλάκι του
τένις, με τη διαφορά οτι έχει τη δυνατότητα να αναπηδάει
στο νερό. Είναι φτιαγμένο από πολυουρεθάνη και είναι
επικαλυμμένο με στρώμα λύκρα. Το μείγμα των ουσιών
αυτών είναι εκείνο που κάνει το μπαλάκι να χοροπηδάει
τόσες φορές και με τόση μεγάλη ταχύτητα. Δοκιμάστε να
το πετάξετε από διαφορετικές γωνίες, να το πιάσετε με
το ένα χέρι, να το κάνετε να αναπηδήσει στα κύμματα και
άλλα πολλά κόλπα. Χρησιμοποιείται μόνο στο νερό..

www.public.gr
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