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.....letter
Μηνιαία εφημερίδα για υπολογιστές, κινητά, ίντερνετ, games, 

τεχνολογία. 
Δωρεάν   on-line  

             

Η Sony είναι δίπλα σας και τα φετινά 

Χριστούγεννα με τις πιο δελεαστικές 

προτάσεις δώρων!

Αυτά τα Χριστούγεννα επιλέξτε ένα δώρο από την 

πλήρη γκάμα προϊόντων της Sony και χαρίστε στην 

οικογένεια και στους αγαπημένους σας φίλους μια 

εμπειρία ψυχαγωγίας που θα τους μείνει αξέχαστη! 

http://www.sony.gr/hub/dslr/nex5-nex3 
http://www.sony.gr/product/nws-e-series 
http://www.sony.gr/vaio 

ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Τη μισή του περιουσία σε φιλανθρωπίες δίνει 

ο Μάρκ Ζάκενμπεργκ

Οι δύο συνιδρυτές του  Facebook Μαρκ Ζάκερ-
μπεργκ και  Ντάστιν Μόσκοβιτς,  οι  νεαρότεροι 
δισεκατομμυριούχοι  του  κόσμου,  προστέθηκαν 
στη  λίστα  των  Αμερικανών  μεγιστάνων  που 
υπόσχονται τουλάχιστον τη μισή τους περιουσία 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Οι νέες δεσμεύσεις ανεβάζουν στους 57 τους δι-
σεκατομμυριούχους  που  συμμετέχουν  στην  κα-
μπάνια  Giving  Pledge («Υπόσχεση  Δωρεάς») 
που ξεκίνησαν τον Αύγουστο ο Μπιλ Γκέιτς και ο 
Ουόρεν Μπάφετ,  από τους πλουσιότερους αν-
θρώπους στον κόσμο. Περισσότερα ...

Πόλεμος στο διαδίκτυο

Όσοι  συμμετέχουν  στις  προσπάθειες  να 
μπλοκαριστεί  ο  ιστότοπος  WikiLeaks είναι 
πιθανό  να  δεχτούν  περισσότερες 
«κυβερνοεπιθέσεις» ως αντίποινα στον «πόλεμο 
δεδομένων»  που  έχει  ξεσπάσει  για  την 
προστασία  της  ελευθερίας  του  Διαδικτύου, 
σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο των ομάδων που 
εμπλέκονται στις επιθέσεις.
Οι ιστότοποι των εταιρειών MasterCard και Visa 
έχουν ήδη πέσει θύματα επιθέσεων, ενώ σήμερα 
οι  υποστηρικτές  του  WikiLeaks σχεδίαζαν  να 
επιτεθούν  στην  υπηρεσία  διαδικτυακών 
πληρωμών  PayPal και  άλλους  εχθρούς  του 
ιστότοπου.
«Η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει απ' ότι έχω δει, 
προχωρά  ακόμα  δυνατή  καθώς  περισσότεροι 
άνθρωποι  παίρνουν  μέρος»,  δήλωσε  ένας 
εκπρόσωπος  των  κυβερνοπειρατών  στο 
ραδιοφωνικό  σταθμό  BBC  Radio  4,  που 
αυτοαποκαλείται «Coldblood» (εν ψυχρώ). .......
     

Νέες διαρροές σχετικά με τα Windows 8

Ύστερα από τις ανεπιβεβαίωτες φήμες που κυ-
κλοφόρησαν το καλοκαίρι σχετικά με τα Windows 
8, νέες διαρροές έρχονται να αποκαλύψουν πιθα-
νον ορισμένα από τα χαρακτηριστικά τους.  Συ-
γκεκριμένα, το blog Windows 8 Italia αναφέρει ότι 
το γραφικό περιβάλλον Aero που χρησιμοποιείται 
στα Windows 7 και Vista, πρόκειται να αντικατα-
σταθεί από το Wind το οποίο θα διαθέτει 3d χα-
ρακτηριστικά.
Ακόμη, το νέο λειτουργικό σύστημα της Microsoft 
αναμένεται να έχει υψηλές απαιτήσεις συστήμα-
τος,  όπου τα 170MB μνήμης της κάρτας γραφι-
κών που είναι το ελάχιστο όριο στα Windows 7, 
είναι  απίθανο  να  καλύψει  τις  ανάγκες  των 
Windows 8. Για το λόγο αυτό, δεν πρόκειται να 
κυκλοφορήσει  32bit  έκδοση  του  λειτουργικού, 
παρά μόνο 64bit. Περισσότερα.....
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Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας 2010

Νέα στοιχεία για την πορεία της καινοτομίας στην Ελ-

λάδα από τη 2η ετήσια έκθεση του Κέντρου Καινοτομί-

ας της Microsoft

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 – Τη σταθερή βελτίωση των 

επιδόσεων  της  Ελλάδας  στην  καινοτομία  αποτυπώνει  ο 

«Ελληνικός  Χάρτης  Καινοτομίας  2010», η  έκθεση  του 

Κέντρου  Καινοτομίας  της  Microsoft,  που 

πραγματοποιήθηκε  για  δεύτερη  συνεχή  χρονιά  υπό  την 

εποπτεία  του  Δρ. Δημήτρη  Δενιόζου  και  έχει  ως 

αντικείμενο  την  καταγραφή  της  πορείας  εμπέδωσης  της 

καινοτομίας στην ελληνική οικονομία. 

Η συγκεκριμένη μελέτη επιχειρεί την αποτύπωση της συγκρι-

τικής θέσης της Ελλάδας στους δείκτες καινοτομικών επι-

δόσεων,  αναδεικνύοντας παράλληλα τόσο τα ισχυρά σημεία 

της χώρας, όσο και εκείνα που χρήζουν βελτίωσης απέναντι 

στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Βασική υπόθεση εργασίας της 

παρούσας μελέτης αποτελεί  η  στενή σχέση ανάμεσα στην 

ανταγωνιστικότητα  μιας  οικονομίας  και  στην  καινοτομία 

των επιχειρήσεων. Για την εκπόνηση της μελέτης  αξιοποιή-

θηκαν  κατά βάση τα στοιχεία  του  European Innovation 

Scoreboard,  τα οποία εμπλουτίστηκαν και συμπληρώθηκαν 

από τα ευρήματα των εκθέσεων του  Innobarometer,  του 

Eurobarometer και του  Global Entrepreneurship Moni-

tor. Εκτός από την παρουσίαση και ανάλυση επίσημων στοι-

χείων σχετικά με την πορεία της καινοτομίας στη χώρα μας, 

επιχειρείται επίσης καταγραφή των αντιλήψεων που επικρα-

τούν στη δημόσια διοίκηση,  τους επιχειρηματικούς φορείς 

και τους επιχειρηματίες νέων καινοτόμων επιχειρήσεων ανα-

φορικά με την καινοτομία. 

Πλήρης  έκδοση  του  «Ελληνικού  Χάρτη  Καινοτομίας 

2010»  

 http  ://  tinyurl  .  com  /  EllinikosXartisKainotomias    

Ε-portal, εξειδικευμένο 

στην Αγορά και Πώληση 

Επιχειρήσεων.

Τι προσφέρει το e.deals&DEALS.eu: 

• online  καταχώρηση  αγγελιών, 
Επιχειρήσεων προς Πώληση,

• online  αναζήτηση  Επιχειρήσεων 
προς  Πώληση  και  online  ειδοποίηση  για 
νέες  αγγελίες  με  συγκεκριμένα  κριτήρια 
(Buyer’s Alerts Service),

• online  αποτίμηση  αξίας 
επιχείρησης, αναζήτηση των επαγγελματιών 
του  χώρου  (Business  Brokers, 
Intermediaries, κ.α.),

• ενημέρωση  στο  χώρο  των 
αγοραπωλησιών  επιχειρήσεων  (άρθρα, 
απόψεις, νέα, NewsLetters, κ.α.). 
Λόγω  της  πρόσφατης  έναρξης  της 
λειτουργίας  του  e.deals&DEALS.eu, 
προσφέρουμε εντελώς δωρεάν την εγγραφή 
μέχρι τις 31/12/2010 με ισχύ των υπηρεσιών 
για 6 μήνες. 
Γνωρίστε τις  υπηρεσίες μας,  επωφεληθείτε 
από την προσφορά!!! 
Περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να 
βρείτε:

 στο SITE μας 
(www.e.dealsAndDEALS.eu), 

 στο TWITTER 
(twitter.com/@edealsAndDEALS), 

 στο LINKEDIN 
(linkedin.com/groups?gid=3555661) 
και 

 μέσω RSS 
(http://www.e.dealsanddeals.eu/atta
chments/rss/news.xml) 

Η ομάδα του e.deals&DEALS.eu
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O ΟΤΕ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Αθήνα,  9 Δεκεμβρίου 2010 –  Αριστούχους φοιτητές επιβράβευσε ο  ΟΤΕ, 
στηρίζοντας τις  προσπάθειες των νέων για διάκριση κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους. Είναι η τρίτη χρονιά που ο ΟΤΕ υποστηρίζει το πρόγραμμα 
Υποτροφιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Κατά τη διάρκεια τελετής που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 
ο  ΟΤΕ απένειμε βραβεία σε δύο αριστούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές του 
Tμήματος  Χρηματοοικονομικής  &  Τραπεζικής  Διοικητικής του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. Τα βραβεία εκ 
μέρους του ΟΤΕ απένειμε η Κική Ζαννιά, Υποδιευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων 
&  Εσωτερικής  Επικοινωνίας,  ευχόμενη  σε  όλους  τους  διακριθέντες  ακόμη 
μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται  στο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του 
ΟΤΕ με τίτλο «Σχέση Ευθύνης», στο πλαίσιο του οποίου ο ΟΤΕ δεσμεύεται 
να  συμβάλλει  σε  ένα  καλύτερο  μέλλον  για  τους  νέους,  στηρίζοντας  τις 
προσπάθειές τους να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
Η  υποστήριξη  προς  τη  νέα  γενιά  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  του 
προγράμματος  Εταιρικής  Υπευθυνότητας  του  ΟΤΕ.  Στο  πλαίσιο  αυτό, 
χαρακτηριστικές ενέργειες είναι:

o η παροχή της δυνατότητας σε 1.100 φοιτητές,  κατά τα έτη 2008-
2009, να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους,  κάνοντας πρακτική 
άσκηση  στον  ΟΤΕ,  σε  ένα  σύγχρονο  περιβάλλον  εργασίας,  σε 
συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα και δημόσιους φορείς, 

o η  οικονομική  στήριξη  των  σπουδών  περισσότερων  από  4.700 
φοιτητών,  κατά  τα  έτη  2008-2009,  μέσω  προγραμμάτων 
δωδεκάμηνης τρίωρης απασχόλησης,

o η  προσφορά  δωρεάν  ευρυζωνικών  συνδέσεων  Conn-x  σε 
περισσότερους  από  2.400  αριστούχους  προπτυχιακούς  και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, τα τελευταία 6 χρόνια, 

o η συνεπής υποστήριξη σημαντικών μαθητικών διαγωνισμών, όπως ο 
Πανελλήνιος  Διαγωνισμός  Πληροφορικής  και  ο  Πανελλήνιος 
Μαθητικός Διαγωνισμός «Λυσίας», καθώς και

o η προσφορά υποτροφιών σε τρεις σπουδαστές από την Ελλάδα, την 
Αλβανία και τη Ρουμανία, μαζί με τις εταιρείες COSMOTE (AMC) και 
ROMTELECOM, για τη φοίτησή τους στο «Κολλέγιο Περρωτής» της 
Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Μεγάλη συμμετοχή στους 
διαγωνισμούς "Η Ελλάδα 
καινοτομεί!" και "i-bank 

Καινοτομία και Τεχνολογία"

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πρώτες 
φάσεις  των  διαγωνισμών  "Η Ελλάδα 
Καινοτομεί!"  των  ΣΕΒ/Eurobank 
EFG και  "i-bank  Καινοτομία  & 
Τεχνολογία" της  Εθνικής Τράπεζας. 
Και  οι  δυο  διαγωνισμοί,  οι  οποίοι 
αποσκοπούν  στην  ανάπτυξη  νέων 
ιδεών  και  την  προώθηση  της 
δημιουργίας  κουλτούρας  καινοτομίας 
στη χώρα μας, συγκέντρωσαν μεγάλο 
ενδιαφέρον  και  μερικές  εκατοντάδες 
συμμετοχών,  δημιουργώντας 
αισιοδοξία  για  την  αξιοποίηση  της 
τεχνολογίας, με στόχο τη βελτίωση της 
καθημερινής  μας  ζωής,  τη  βιώσιμη 
ανάπτυξη  και  την  ενίσχυση  της 
εξωστρέφειας  της  χώρας  μας. 
Περισσότερα.... 

Σημαντική ελληνική παρουσία 
στην παγκόσμια αγορά 

μικροηλεκτρονικής

Ένα  ελπιδοφόρο  παράδειγμα  για  το  πώς 
ένας  κλάδος  ελληνικών  μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων  μπορεί  να  προσφέρει 
καινοτομία  προστιθέμενης  αξίας  και  να 
ανταγωνιστεί στη διεθνή αγορά, τονώνοντας 
την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, 
αποτελεί  η  Ένωση  Ελληνικής  Βιομηχανίας 
Ημιαγωγών  (Hellenic  Semiconductor 
Industry  Association,  HSIA),  μια  μη 
κερδοσκοπική  ένωση  εταιριών  υψηλής 
τεχνολογίας  που  δραστηριοποιούνται  στον 
κλάδο της μικροηλεκτρονικής. 
Περισσότερα.... 
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8ο Bazart 
Καλλιτεχνική συνάντηση νέων 

δημιουργών

27 Νοεμβρίου 2010 με 
30 Ιανουαρίου 2011

στο Mart Space

Σόλωνος 10 και Ηρακλείτου (2ος όροφος)

Το φετινό Bazart 

Εικοσιπέντε  καλλιτέχνες  εκθέτουν  φέτος 
τα έργα τους στο Bazart Athena, κάποιοι 
μάλιστα  για  πρώτη  φορά.  Ανάμεσα  στα 
έργα που  διατίθενται  προς πώληση υπάρ-
χουν  πίνακες  ζωγραφικής,  γλυπτά,  φωτο-
γραφίες, κοσμήματα, αλλά και χρηστικά ή 
διακοσμητικά αντικείμενα, ακόμη και ρού-
χα. 

Φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση: 

http://drop.io/bazart2010 
Πατήστε  κάτω αριστερά στην οθόνη το link “see more files of  this 
type” για να δείτε όλες τις διαθέσιμες φωτογραφίες

Το MSN.gr εγκαινιάζει τη 
νέα ενότητα  «Οικονομία»
με πάροχο περιεχομένου το

Capital.gr  

Αθήνα,  16  Δεκεμβρίου  2010 –  Το 
MSN.gr εντάσσει  στις  θεματικές  του 
την  ενότητα  «Οικονομία», 
επιλέγοντας  ως  πάροχο  περιεχομένου 
το δημοφιλέστερο website οικονομικής 
θεματολογίας,  το  Capital.gr.  Η 
συγκεκριμένη  ενότητα  θα  προσφέρει 
στους  περισσότερους  από  3,5 
εκατομμύρια  χρήστες,  που 
επισκέπτονται  το  MSN.gr κάθε  μήνα, 
τη  δυνατότητα  να  ενημερώνονται 
έγκυρα  και  σε  διαρκή  βάση  για  τις 
σημαντικότερες  οικονομικές  και 
χρηματιστηριακές ειδήσεις.

Ειδικότερα,  μέσα από τη νέα ενότητα 
«Οικονομία»,  οι  επισκέπτες  του 
MSN.gr θα λαμβάνουν ολοκληρωμένη 
ενημέρωση σχετικά με την οικονομική 
ειδησεογραφία  και  τις  επιχειρηματικές 
εξελίξεις  της  ημέρας,  ενώ παράλληλα 
θα  μπορούν  να  ενημερώνονται 
διαρκώς  σχετικά  με  τις  τιμές  των 
μετοχών των εισηγμένων εταιριών και, 
γενικότερα,  για  την  πορεία  του 
Χρηματιστηρίου  Αθηνών.  Επιπλέον,  η 
ενότητα  «Οικονομία»  περιλαμβάνει 
την  υποενότητα  «Το  Πορτοφόλι 
μου», η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη 
για τους καταναλωτές. Η συγκεκριμένη 
υποενότητα  φιλοξενεί  άρθρα  και 
αφιερώματα  σχετικά  με  θέματα  που 
αφορούν  τους  καταναλωτές, 
δυνατότητα  αυτόματου  υπολογισμού 
οικονομικών  στοιχείων,  καθώς  και 
έξυπνες  συμβουλές  για  όλους,  τις 
οποίες  προσφέρουν  οι  διάφοροι 
πάροχοι περιεχομένου και τα υπόλοιπα 
MSN portals.
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1.500  υιοθέτησαν  ήδη  μια  Τίγρη… 
Εσύ;
Το Έτος της Τίγρης φτάνει στο τέλος του, όχι όμως και οι 
προσδοκίες μας για να διπλασιάσουμε τον παγκόσμιο πληθυσμό 
αυτού του μοναδικού απειλούμενου είδους έως το 2022, καθώς οι 
3.200 που έχουν απομείνει σήμερα απειλούνται με εξαφάνιση!

1.500 συμπολίτες μας ένωσαν τις δυνάμεις τους μαζί μας και ήδη 
υιοθέτησαν συμβολικά μια Τίγρη.

Εσείς;

>> Υιοθετήστε μία τίγρη
>> facebook.com/WWFGreece

HOT NEWS
Το μουσικό MTV Quiz ήρθε και στο mtvgreece.gr
Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση GAMEON 2.0 στην Τεχνόπολις στο Γκάζι - Κερδίστε 

προσκλήσεις! Δ  ιαβάστε περισσότερα  

    

    

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του «THE MTV QUIZ» στο fan page 
του facebook, το αγαπημένο σου μουσικό quiz είναι πλέον 
διαθέσιμο και στη σελίδα mtvgreece.gr/mtvquiz. 

Μπες στο επίσημο site του MTV, παίξε το πιο extreme 
παιχνίδι μουσικών γνώσεων και μίλα με όλους τους What’s 
Up φίλους σου για να τους ανακοινώσεις το score σου. 

Νέα προηγμένη σειρά 
καρτών γραφικών  AMD 

Radeon™ HD 6900

Ενισχυμένη αρχιτεκτονική δεύτερης γε-

νιάς DirectX ® 11, νέα χαρακτηριστικά 

ποιότητας εικόνας, Τεχνολογία AMD 

Eyefinity multi-display και 2GB μνήμη 

γραφικών για παιχνίδια υψηλής ευκρί-

νειας

Η  AMD (NYSE:  AMD)  ανακοίνωσε  τη 
διάθεση  της  νέας  σειράς  γραφικών  AMD 
Radeon™  HD  6900 που  αποτελεί  την 
ιδανική επιλογή για τους πιο ενθουσιώδεις 
και απαιτητικούς gamers. Η νέα σειρά AMD 
Radeon™  HD  6900 διαθέτει  τη 
βελτιωμένη δεύτερης γενιάς αρχιτεκτονική 
Microsoft  DirectX® 11,  για  αξεπέραστη 
απόδοση,  προηγμένη  ποιότητα  εικόνας, 
καθώς  και  την  AMD  PowerTune την 
καινοτόμο  τεχνολογία  διαχείρισης  ισχύος, 
που προσαρμόζει την ισχύ κατά τη διάρκεια 
του  παιχνιδιού.  Με  την  ευέλικτη  και 
οικονομικά  αποδοτική  τεχνολογία 
πολλαπλών οθονών AMD Eyefinity, καθώς 
και με την τεχνολογία  AMD HD3D για 3D 
ψυχαγωγία, οι νέες κάρτες γραφικών AMD 
Radeon™ HD 6970 και  AMD Radeon™ 
HD 6950 προσφέρουν την απόλυτη οπτική 
εμπειρία:  The  Ultimate  Visual 
Experience™. 

PC news...letter

Αν λάβατε αυτό το newsletter από 
προώθηση, εγγραφείτε κι εσείς ώστε 

να το λαμβάνετε. 

Από τον Σεπτέμβριο η PC news 
διανέμεται μόνο on-line δωρεάν 

με την εγγραφή σας.
Νέο:Τ  ρ  ελά βίντεο (μέρος  2  )  

Νέο: Δωρεάν Web TV

Νέο: Games (trailers section)

Εφημερίδα PC news    www.pc-news.gr    info@pc-news.gr
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