
Το ψυγείο της έχει προσέξει ότι δεν υπάρχει 
φαγητό για το δείπνο. Της προτείνει το 
αγαπημένο της γεύμα, αφού πρώτα έχει 
υπολογίσει τις απαιτούμενες ποσότητες, 
ώστε να μην γίνει καμία σπατάλη και έχει 
ήδη επικοινωνήσει με το supermarket για να 
κανονίσει την κατάλληλη ώρα παράδοσης. 
Η Ελίζα επιβεβαιώνει την παραγγελία με το 
πάτημα ενός κουμπιού. Η Ελίζα εργάζεται 
από το σπίτι. Φτιάχνει γλυκά και σε μόλις 

δύο χρόνια έχει αναπτύξει μια επιτυχημένη 
ηλεκτρονική υπηρεσία παραγγελιών και 
παραδόσεων. Χρησιμοποιεί και το δημοφιλές 
blog της, όπου μοιράζεται συνταγές και 
επιτρέπει στους αναγνώστες να προτείνουν 
τα γλυκά που τους αρέσουν. Η έξυπνη χρήση 
της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης της έχουν επιτρέψει να προσελκύσει 
μεγάλο αριθμό πελατών και να αναπτύξει 
την επιχείρησή της, γρήγορα και κερδοφόρα. 

Η τεχνολογία βοηθά την Ελίζα να ελέγχει 
το κόστος παραγωγής. Χάρη στην ανάλυση 
δεδομένων, η Ελίζα έχει παρατηρήσει ότι οι 
πελάτες της τρώνε περισσότερα γλυκά κατά 
τη διάρκεια της εβδομάδας και λιγότερα τα 
Σαββατοκύριακα. Εκείνη αγοράζει τις ακριβείς 
ποσότητες υλικών που χρειάζεται μέσω μιας 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας, με αποτέλεσμα να 
διατηρεί χαμηλά το κόστος παραγωγής και να 
προσφέρει χαμηλές τιμές στους πελάτες της.

Η Ελίζα έχει πολύ βαρύ πρόγραμμα σήμερα, καθώς έχει πολλά 
γλυκά να παραδώσει. Ένα εξάρτημα του μίξερ της χαλάει. Δεν 
υπάρχει κανένας τρόπος για να παραλάβει αυτό το εξάρτημα 
αμέσως. Επισκέπτεται την ιστοσελίδα τρισδιάστατων εκτυπώσεων 
του κατασκευαστή, όπου βρίσκει ένα πιστοποιημένο αρχείο του 
χαλασμένου εξαρτήματος. Μπορεί λοιπόν να εκτυπώσει τρισδιάστατα 
το καινούριο εξάρτημα, το οποίο στη συνέχεια εγκαθιστά. Χάνοντας 
μόνο μία με δύο ώρες, το μίξερ της είναι και πάλι σε πλήρη λειτουργία.

Μια ώρα πριν ξυπνήσει η Ελίζα, το σύστημα 
θέρμανσης ελέγχει την εξωτερική θερμοκρασία 
και καθώς κάνει κρύο, ανάβει τη θέρμανση.

Ενώ ετοιμάζεται, η Ελίζα ακούει στο 
ραδιόφωνο ένα μουσικό κομμάτι που της 
αρέσει. Χάρη σε μια εφαρμογή αναγνώρισης 
μουσικής, το έξυπνο κινητό της εντοπίζει το 
μουσικό κομμάτι. Με το πάτημα ενός κουμπιού, 
η Ελίζα αγοράζει το μουσικό κομμάτι, το οποίο 
στη συνέχεια μπορεί να το ακούει από όλες τις 
ψηφιακές συσκευές της, στο σπίτι, στη δουλειά 
και στο αυτοκίνητό της.



Η Ελίζα μπορεί πλέον να αρχίσει να παραδίδει 
τα γλυκά της. Έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
που τροφοδοτείται κυρίως από ανανεώσιμη 
ενέργεια. Το αυτοκίνητο φορτίζει όταν υπάρχει 
πλεονάζουσα ανανεώσιμη ενέργεια στο 
δίκτυο. Όταν δεν χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό 
της και η ζήτηση ρεύματος είναι υψηλή, το 
ρεύμα της μπαταρίας του αυτοκινήτου της 
αναδιανέμεται και πωλείται μέσω του δικτύου 
σε άλλα νοικοκυριά. Όταν βάζει μπροστά 
το συνδεδεμένο ηλεκτρικό της αυτοκίνητο, 
μια ενσωματωμένη οθόνη, της εμφανίζει μια 

εφαρμογή ημερολογίου, η οποία περιλαμβάνει 
τις διευθύνσεις των επόμενων παραδόσεων. 
Καθώς το ημερολόγιό της είναι αποθηκευμένο 
στο cloud, η εφαρμογή χαρτών στο αυτοκίνητο 
της υπολογίζει αυτόματα τη βέλτιστη 
διαδρομή για να φτάσει σε κάθε σημείο 
παράδοσης, βασιζόμενη σε πληροφορίες 
για την κυκλοφορία στους δρόμους. Σε κάθε 
σημείο παράδοσης, η Ελίζα χρησιμοποιεί το 
έξυπνο κινητό της ως ασφαλές τερματικό 
πληρωμής. Οι πελάτες υπογράφουν το 
λογαριασμό στο κινητό της, το οποίο σαρώνει 

τα στοιχεία της πιστωτικής τους κάρτας και 
τους χρεώνει αυτόματα. Το κινητό της είναι 
επίσης συνδεδεμένο με το λογισμικό τήρησης 
βιβλίων του λογιστή της. Με αυτό τον τρόπο, 
και οι δύο κερδίζουν χρόνο και αποφεύγουν τα 
λάθη. Μόλις ο λογιστής ετοιμάσει την απόδειξη 
της Ελίζας και εκείνη την ελέγξει, αποστέλλεται 
αυτόματα στην εφορία.

Η Ελίζα παρατηρεί ότι ο δρόμος είναι σε τόσο κακή κατάσταση που θα μπορούσε 
να προκαλέσει ζημιά στο αυτοκίνητό της. Χρησιμοποιεί μια εφαρμογή GPS του 
έξυπνου κινητού της για να στείλει στο δημαρχείο την ακριβή τοποθεσία του 
προβλήματος μαζί με μια φωτογραφία του, ώστε να μπορέσουν να το διορθώσουν.



Η Ελίζα δέχεται μια βιντεοκλήση από τον πατέρα 
της. Εκείνος δεν αισθανόταν καλά τελευταία και 
επισκέφθηκε το νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε 
σε κάποιες εξετάσεις. Ο γιατρός του έδωσε να 
φορέσει ένα βραχιόλι. Με αυτό θα παρακολουθεί 
τους παλμούς της καρδιάς, την αρτηριακή του 
πίεση και άλλους δείκτες υγείας κατά τη διάρκεια 
των επόμενων ημερών. Αναλύοντας αυτά τα 
δεδομένα, ο γιατρός μπορεί να χρησιμοποιήσει 
αυτές τις πληροφορίες για τη διάγνωση και 
τη θεραπεία τυχόν προβλημάτων στα αρχικά 
στάδια, που μπορεί να έχει ο πατέρας της.

Αυτό επιτρέπει στον πατέρα της να παραμένει 
δραστήριος. Είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, 
εξακολουθεί ωστόσο να απολαμβάνει τη 
διδασκαλία. Έχει γίνει μέλος σε μια διαδικτυακή 
κοινότητα που τον φέρνει σε επαφή με παιδιά 
που χρειάζονται βοήθεια με το διάβασμα στο 
σπίτι. Τους κάνει μάθημα για μία ώρα την ημέρα 
μέσω ενός διαδικτυακού τόπου ηλεκτρονικής 
μάθησης.

Η Ελίζα τελειώνει την ημέρα της 
παρακολουθώντας μία ιταλική εκπομπή 
στην Ultra High Definition τηλεόραση 
της. Η εκπομπή αυτή παίζεται εδώ 
και 20 χρόνια, αλλά μέχρι πρότινος 
προβάλλονταν μόνο στην Ιταλία. Τώρα 
μπορεί να την παρακολουθεί χάρη σε 
μια νέα υπηρεσία. Αυτή η υπηρεσία 
της επιτρέπει να παρακολουθεί ξένες 
εκπομπές και ταινίες από οποιαδήποτε 
συσκευή, όταν, όπου και όποτε θέλει. 
Ξαπλώνει λοιπόν στο κρεβάτι της και 
παρακολουθεί το τελευταίο μέρος της 
εκπομπής στο tablet της.




