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Πώς θα είναι η Αυστραλία το 2049
Ε νώ δεν είναι πιθανό να έχουµε σκλάβους 

ροµπότ ή ιπτάµενα αυτοκίνητα, η Αυστρα-
λία του µέλλοντος θα φαίνεται πολύ δια-
φορετική σε τρεις δεκαετίες από σήµερα. 

Ο Barrie Barton, επικεφαλής ερευνητής στη 
Right Angle Studios, ανέλαβε να προβλέψει το 
µέλλον της Αυστραλίας το 2049 για λογαριασµό 
των παραγωγών της ταινίας Blade Runner 2049, 
κι έβγαλε συµπεράσµατα για τέσσερις βασικούς 
τοµείς: τεχνολογία, βιωσιµότητα, ψυχαγωγία και 
στέγαση.
«Εξετάσαµε την αύξηση του πληθυσµού, και έως 
το 2049 οι αριθµοί θα είναι τεράστιοι – οι πόλεις 
µας θα είναι πολύ µεγαλύτερες. Αυτό µας βοη-
θά να φανταστούµε ποιο µέλλον είναι πιθανό να 
δούµε» δήλωσε ο κ. Barton
Σύµφωνα µε την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρε-
σία, «ο πληθυσµός της Αυστραλίας από 22,7 εκα-
τοµµύρια το 2012 θα ανέλθει µεταξύ των 36,8 
και των 48,3 εκατοµµυρίων το 2061 και θα φτά-
σει µεταξύ 42,4 και 70,1 εκατοµµύρια το 2101».
Ο κ. Barton δήλωσε ότι εάν οι ηγέτες του κόσµου 
δεν κάνουν κάτι σήµερα, η βιωσιµότητα για την 
Αυστραλία θα είναι «το κορυφαίο πρόβληµα», 
αφού το κλίµα µας θυµίζει «συνθήκες Αποκά-
λυψης» λόγω της εξάρτησής µας από τα ορυκτά 
καύσιµα. 
Ως προς τη βιωσιµότητα, το πιο αισιόδοξο σενά-
ριο για το 2049 είναι ότι η φύση θα είναι υπερ-
φορτωµένη. Στα κτίρια του µέλλοντος, ένα αυτο-
ρυθµιζόµενο εσωτερικό θερµοκήπιο θα παρέχει 
στους κατοίκους την πλούσια σε θρεπτικά συστα-
τικά τροφή τους.

Σχετικά µε την τεχνολογία, το 2049 θα πηγαίνετε 
σε µια έκθεση αυτοκινήτων και προτού πείτε µία 
λέξη, ο έµπορος θα γνωρίζει ήδη το όνοµά σας, 
την επαγγελµατική σας κατάσταση και τα κέρδη 
σας – εκτός αν έχετε βγει από το σύστηµα.
Το πραγµατικά τροµακτικό είναι τα αντικείµενα 
που είναι γνωστά ως µορφές «sousveillance». Το 
smartphone σας που ξέρει πού βρίσκεστε, το κέ-
ντρο αναγνώρισης φωνής που ακούει τι λέτε, το 
ψυγείο σας που ξέρει τι τρώτε, το ρολόι σας που 
ξέρει πόσο ασκείστε... αυτοί είναι οι πραγµατικοί 
κατάσκοποι του µέλλοντος.
Μέχρι το 2049, οι ενήλικες θα είναι εξοικειω-
µένοι µε το να βλέπουν τον κόσµο µέσα από µια 
ψηφιακή επικάλυψη – ο κίνδυνος είναι να εξοι-
κειωθούµε τόσο πολύ µε αυτούς τους απόλυτα 
πειστικούς, φανταστικούς κόσµους ώστε να µη 
δίνουµε πια την προσοχή µας στον πραγµατικό.
Και, τέλος, σχετικά µε τα σπίτια του µέλλοντος, 
όταν ο χώρος είναι τόσο πολύτιµος, το καθετί θα 
πρέπει να δικαιολογεί απόλυτα την παρουσία του 
σε αυτόν. Σχεδόν κάθε έπιπλο θα διαθέτει µια 
«έξυπνη» επικάλυψη που θα κάνει τη ζωή πιο 
εύκολη: η ντουλάπα, π.χ., θα αναλύει το ηµερο-
λόγιό σας και τα δεδοµένα του καιρού ώστε να 
δείξει τις κατάλληλες ενδυµατολογικές επιλογές – 
πάνω σε τέτοιου είδους εξελίξεις εργάζονται ήδη 
πολλές εταιρείες τεχνολογίας.
Ωστόσο, υπάρχουν και πολλά από αυτά που εκτι-
µούµε σήµερα που θα παραµείνουν τα ίδια. Και 
αν κάτι δεν µας αρέσει σε αυτό το όραµα του µέλ-
λοντος, «µπορούµε να το αλλάξουµε», όπως ση-
µειώνει ο κ. Barrie Barton.

Οι υπερβολικά πολλές άδειες που 
εγκρίνονται για το προσωπικό και 
η επανέναρξη του νέου κόµβου του 
Hornsby θα µπορούσαν να κάνουν 
το σιδηροδροµικό δίκτυο του Σίδνεϊ 
να επιστρέψει σε συνθήκες χάους.

Οι επιβάτες ενδέχεται να βασανι-
στούν για να πάνε και να φύγουν 
από τις δουλειές τους, καθώς συνε-
χίζουν να υπάρχουν προβλήµατα µε 
το προσωπικό στα τρένα του Σίδνεϊ, 
όπως προειδοποιεί το συνδικάτο.

Το άνοιγµα του νέου κόµβου του 
Hornsby και η ακύρωση αρκετών 
δροµολογίων λόγω της «µη διαθε-
σιµότητας του προσωπικού» µπορεί 
να προκαλέσει διακοπές στη λει-
τουργία του σιδηροδροµικού δικτύ-
ου, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου 
της Sydney Trains την Κυριακή µι-
λώντας στο AAP.

«Για να ελαχιστοποιηθούν οι διατα-
ραχές, έχουµε αναλύσει τα δεδοµέ-
να και έχουµε ακυρώσει δροµολό-
για που συνήθως δεν έχουν πολλή 
ζήτηση, είναι εκτός ωρών αιχµής ή 
ακολουθούνται σύντοµα από άλλη 
αµαξοστοιχία» είπε..

Νωρίς το πρωί της ∆ευτέρας, το επι-
βατικό κοινό της πολυσύχναστης 
γραµµής North Shore ειδοποιήθηκε 

ότι είχε προκύψει κι ένα επιπλέον 
πρόβληµα: «#NorthShoreLine Θα 
χρειαστείτε επιπλέον χρόνο από την 
πόλη λόγω επισκευών εξοπλισµού 
σηµατοδότησης στο Milsons Point» 
τουίταρε η Sydney Trains λίγο µετά 
τις 5 π.µ.

Οι προειδοποιήσεις έρχονται µετά 
τις µαζικές ακυρώσεις και καθυστε-
ρήσεις δροµολογίων στο σιδηρο-
δροµικό δίκτυο του Σίδνεϊ την πε-
ρασµένη εβδοµάδα, για τις οποίες 
η κυβέρνηση της ΝΝΟ κατηγόρησε 
τους οδηγούς που δήλωναν άρρω-
στοι ή επικαλούνταν ζηµιές από την 
καταιγίδα, αλλά αργότερα αποκαλύ-
φθηκε ότι η διοίκηση είχε εγκρίνει 

«υπερβολικά» πολλές ετήσιες άδειες.

Οι επικεφαλής των σιδηροδρόµων 
συναντήθηκαν την Πέµπτη µε την 
ένωση των εργαζοµένων στα ΜΜΜ 
(RTBU) για να συζητήσουν τα προ-
βλήµατα ενόψει µιας «πιεστικής 
ηµέρας» που αναµενόταν τη ∆ευτέ-
ρα.

«Είναι γελοίο το ότι σε µια πόλη 
όπως το Σίδνεϊ το χρονοδιάγραµ-
µα είναι τόσο άσχηµα σχεδιασµένο 
ώστε να υπάρχει το ενδεχόµενο να 
µην µπορεί να µεταφέρει το επιβατι-
κό κοινό στη δουλειά του και πίσω 
τη ∆ευτέρα, εξαιτίας γεγονότων που 
ήταν προβλέψιµα» ανέφερε ο γραµ-

µατέας του RTBU της ΝΝΟ Alex 
Claassens την Κυριακή.

«Έχουµε προειδοποιήσει εδώ και 
µήνες ότι αυτό το χρονοδιάγραµµα 
δεν θα µπορέσει να αντεπεξέλθει 
ακόµη και σε δευτερεύοντα προβλή-
µατα και ότι µόνο και µόνο κάποια 
µικρή επιπλοκή θα µπορούσε να 
προκαλέσει χαοτικές καταστάσεις 
στο δίκτυο. Αυτό ακριβώς, λοιπόν, 
συνέβη την περασµένη εβδοµάδα 
και είναι πιθανό να ξανασυµβεί τη 
∆ευτέρα».

Το επιβατικό κοινό ενδέχεται να 
αντιµετωπίσει και περαιτέρω προ-
βλήµατα µέσα στην εβδοµάδα, µετά 
την ψηφοφορία που έγινε την Πα-
ρασκευή και κατά την οποία οι σι-
δηροδροµικοί υπάλληλοι αποφά-
σισαν να προβούν σε απεργιακές 
κινητοποιήσεις, καθώς συνεχίζουν 
να αγωνίζονται για ετήσια αύξηση 
στους µισθούς τους της τάξης του 6 
τοις εκατό και για καλύτερες συνθή-
κες εργασίας.

Η απεργία, ωστόσο, δεν έχει ακόµα 
επιβεβαιωθεί, µε τους εκπροσώπους 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και τα µέλη τους να προγραµµατί-
ζουν συνάντηση τις επόµενες ηµέρες 
για να προσδιορίσουν τις δράσεις 
που θα αναλάβουν.

Μεγαλύτερο χάος για το επιβατικό κοινό της ΝΝΟ




