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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται το ζήτηµα της ανατοµοπολιτικής 

κατασκευής του σώµατος των ιπτάµενων συνοδών σε δύο διαφορετικά πλαίσια - 

αφενός στο πλαίσιο των “µη-τόπων” που συνδέονται µε την εξάσκηση του 

επαγγέλµατος και αφετέρου στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων και των πρακτικών 

που εφαρµόζουν οι µεγάλες αεροπορικές εταιρείες για τη διαχείριση/πειθάρχηση 

ατόµων και οµάδων και την κατασκευή ορισµένης τεχνολογίας σωµάτων (που 

βασίζεται στο συνδυασµό γνώσης - εξουσίας) και δηµιουργεί σώµατα πειθήνια 

και λειτουργικά. Υπό το πρίσµα της πρώιµης φουκωικής θεωρίας για την 

πειθαρχική εξουσία και µε κύριο µεθοδολογικό εργαλείο την “αναλυτική 

αυτοεθνογραφία” εξετάζονται οι πειθαρχικές τεχνικές και τα µέσα ορθής 

εκγύµνασης που χρησιµοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες, σήµερα, για το 

“ντρεσάρισµα” των ιπτάµενων συνοδών, ενώ εντοπίζονται αναλογίες µε 

αντίστοιχους µηχανισµούς πειθάρχησης του παρελθόντος (τέλη 17ου - αρχές 18ου 

αι.). Επιπλέον εξετάζεται η σηµασία της έννοιας του “ανθρωπίνου 

κεφαλαίου” (´human capital´) για τους πάσης φύσεως καταναγκασµούς 

(εξωτερικούς ή αυτoεπιβαλλόµενους) που περιζώνουν το άτοµο στον αγώνα που 

επιδίδεται (στο πλαίσιο της καπιταλιστικού τύπου οργάνωσης της αγοράς) για 

µια αδιάκοπη συσσώρευση δεξιοτήτων και εµπειρίας, που έχει ως στόχο την όλο 

και µεγαλύτερη συσσώρευση προνοµίων, υλικών αγαθών, αυξηµένου κύρους.  

Λέξεις - Κλειδιά: αεροδρόµιο, ιπτάµενες συνοδοί, πειθαρχική εξουσία,  µη-τόποι, 

επιτήρηση, πανοπτισµός, πολιτική ανατοµία, µέσα ορθής εκγύµνασης. 
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ABSTRACT 

This paper aims to explore the anatomopolitics of the construction of female 

flight attendant` bodies in two contexts. On the one side, we explore it in the 

context of the “non-places” that are connected with the exertion of the profession 

and on the other side in the context of training processes and disciplinary 

techniques that major airlines use in order to manage/discipline groups of 

individuals and to construct a particular body technology, which is based on 

power and knowledge and which creates docile/functional bodies. Based on the 

early foucauldian analysis on discipline and power and using the ´analytical 

auto-ethnography´ as our main methodology, we explore the particular 

disciplinary techniques and the means of correct training that are being used by 

the airlines, nowadays, so as to achieve the ´dressage´ of their female flight 

attendants.  We also detect analogies between equivalent mechanisms of the past 

(late 17th - 18th century). Moreover, we explore the concept of ´human capital´ 

and how it affects different kind of compulsions (external or self-imposed) that 

transform the body and define the individual who (in the context of the capitalist 

structure of the market) is striving for a never-ending accumulation -an abiding 

chase for the accumulation of skills and experience, which also targets to the 

accumulation of privileges, material goods and social value. 

Keywords: airport, female flight attendants, surveillance, panopticism, 

disciplinary power, non-places, political anatomy, means of correct training, 
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                                                           EΙΣΑΓΩΓΗ 

Το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αποτελεί µια εισαγωγή στη πρώιµη φουκωική 

θεωρία για την πειθαρχική κοινωνία. Εξετάζουµε το πλαίσιο ανάδυσής της και 

εστιάζουµε σε χρήσιµες για τη µελέτη µας παραµέτρους της ανάλυσης του Foucault 

σχετικά µε τις αρχές οργάνωσης και τα χαρακτηριστικά των πειθαρχικών 

συστηµάτων του 17ου-18ου αιώνα. Η σταδιακή αποασυλοποίηση των πειθαρχικών 

εργαλείων οδήγησε σε ένα νέο τύπο κοινωνίας, ο οποίος περιγράφεται στο δεύτερο 

κεφάλαιο της εργασίας και ο οποίος χαρακτηρίζεται από ένα γενικευµένο έλεγχο, που 

δεν βασίζεται τόσο στον εγκλεισµό, όσο στην εκτεταµένη παρακολούθηση, που 

πλέον εµπλουτίζεται και εντατικοποιείται µε προηγµένης τεχνολογίας µέσα. 

   Στο τρίτο κεφάλαιο ξεκινά η διερεύνηση των ερευνητικών µας ερωτηµάτων. Η 

έννοια της ιπτάµενης συνοδού ορίζεται και προσεγγίζεται ερευνητικά µε αναφορά στα 

στάδια συγκρότησης της επαγγελµατικής της ταυτότητας, αλλά και σε απεικονίσεις 

που έχουν επικρατήσει µέσω της διαφήµισης. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται η 

ανατοµοπολιτική κατασκευή του σώµατος της αεροσυνοδού. Συγκεκριµένα 

µελετώνται οι αρχές κατανοµής των ατόµων στον χώρο της πολιτικής αεροπορίας, τα 

πειθαρχικά εργαλεία που οι µεγάλες εταιρείες χρησιµοποιούν για τη διάπλαση 

πειθήνιων/ωφέλιµων σωµάτων και ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατοποιείται η 

σύνθεση τους, ώστε το αποτέλεσµα της συνολικής παραγωγικής δύναµης να 

υπερβαίνει το άθροισµα των επιµέρους δυνάµεων που τη συνθέτουν. 

   Τέλος, στο πέµπτο κεφάλαιο περιγράφονται τα µέσα και οι τεχνικές εκγύµνασης του 

σώµατος που είτε επιβάλλονται από τις εταιρείες στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων, είτε 

επιβάλλονται από το ίδιο το άτοµο στον εαυτό του, ως αποτέλεσµα εσωτερίκευσης 

του ιεραρχικού βλέµµατος, αλλά και της επίδρασης διαφηµιστικών προτύπων. Η 

εργασία ολοκληρώνεται µε κάποιες συµπερασµατικές παρατηρήσεις σε σχέση µε το 

σύνολο των όσων προηγήθηκαν, ενώ επισηµαίνονται και συγκεκριµένες πτυχές της 

θεµατικής της εργασίας που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και θα µπορούσαν να 

αποτελέσουν αντικείµενο µελλοντικών ερευνών.         
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Θεωρητικό υπόβαθρο, ερευνητικός σκοπός και µεθοδολογία έρευνας. 

   Η εργασία εντάσσεται στη συζήτηση για τους τρόπους µε τους οποίους η πειθαρχία 

χρησιµοποιείται ως εργαλείο ρύθµισης οµάδων/πληθυσµών, αλλά και διαχείρισης 

µεµονωµένων ατόµων. H προσέγγιση των ερευνητικών ερωτηµάτων γίνεται υπό το 

πρίσµα της πρώιµης θεωρίας του Foucault για την πειθαρχία (“Επιτήρηση και 

Τιµωρία. Η Γέννηση της Φυλακής”) σε συνδυασµό µε σύγχρονες προσεγγίσεις της 

κοινωνιολογίας του σώµατος που διερευνούν το ζήτηµα της πολιτικοποίησης και 

εµπλοκής του σώµατος σε σχέσεις εξουσίας, καθώς και της ανάπτυξης τεχνικών που 

διευκολύνουν την ενσωµάτωσή του σε ορισµένο -κοινωνικό, πολιτικό, 

επαγγελµατικό- πλαίσιο (Mauss, 1979).  

  Στην ανάλυση λαµβάνονται υπόψιν και παραµέτροι της µετανεωτερικής εποχής, 

όπως είναι η σηµασία των “µη-τόπων”/‘non-places´ (Auge, 1995), του “ανθρωπίνου 

κεφαλαίου”/‘human capital’ (Becker 1994, Schulz 1972, Malhorta 2000), της 

διεθνικής κινητικότητας (Adey, 2003), αλλά και της εκτεταµένης παρακολούθησης 

που ξεκινά στις κοινωνίες του ελέγχου (Deleuze, 1992) και γιγαντώνεται µε τη 

“στρατιωτικοποίηση” των διεθνών αεροδροµίων στη µετά την 11η Σεπτεµβρίου 

εποχή (Marx G., Lyon D. 2010). 

   Σκοπός της εργασίας είναι να ακολουθήσει τη διαδικασία κατασκευής ενός 

σώµατος λειτουργικού και χρήσιµου, κατασκευασµένου να ελίσσεται µε 

συγκεκριµένη οικονοµία κινήσεων και χρόνου στο χώρο του αεροπλάνου, αλλά και 

γενικότερα του αεροδροµίου. Μελετάται ο τρόπος µε τον οποίο ασκείται η 

πειθαρχική εξουσία, αλλά και οι στόχοι της - το πως ενεργοποιεί σχέσεις ανάµεσα σε 

άτοµα και οµάδες, αλλά και το πως παρεισφρύει στη σκέψη και κατευθύνει τη δράση 

του ατόµου, καταλήγοντας εντέλει να διαµορφώνει την ίδια την ανατοµία του. Οι 

καταναγκασµοί στους οποίους υποβάλλεται το υποκείµενο (ιπτάµενη συνοδός) 

εξετάζονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους/φάσεις (διαδικασία επιλογής, 

θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, σταδιοδροµία) και πλαίσια (στο χώρο των 

εκπαιδεύσεων, του αεροδροµίου, του αεροπλάνου, των βαν, του ξενοδοχείου).  

   Στόχος είναι η ολιστική προσέγγιση των ερευνητικών ερωτηµάτων µέσω του 

ερµηνευτικού αναστοχασµού - της σύνδεσης, δηλαδή, της προσωπικής εµπειρίας 

 9



(αυτοεθνογραφία) µε τη φουκωική θεωρία για την πειθαρχία, αλλά και παραµέτρους 

που προκύπτουν από την επισκόπηση βιβλιογραφικών και διαδικτυακών πηγών 

(µεταξύ των οποίων εργασίες που εξετάζουν το ίδιο ζήτηµα σε διαφορετικά πλαίσια/

επαγγέλµατα). Μέσα από τη σύνθεση θεωρητικού πλαισίου και βιωµένης εµπειρίας 

επιχειρείται µια ολιστική και ενσώµατη προοπτική, που αποσκοπεί στην εξαγωγή -αν 

όχι απόλυτα γενικεύσιµων, τουλάχιστον χρήσιµων- συµπερασµάτων, σε σχέση µε το 

ευρύτερο ζήτηµα της πειθαρχίας. 

 Η “αυτοεθνογραφία” ως εργαλείο ποιοτικής έρευνας. 

Η “αυτοεθνογραφία” αποτελεί αφηγηµατικό είδος, αλλά και µορφή κοινωνικής 

έρευνας, στην οποία ο ερευνητής ενσωµατώνει το προσωπικό του βίωµα, 

επιχειρώντας να ερµηνεύσει αναστοχαστικά ευρύτερα κοινωνικά φαινόµενα. 

Συγκαταλέγεται στο φάσµα της ποιοτικής µεθοδολογίας και έχει χρησιµοποιηθεί στην 

ερευνητική διαδικασία πολλών διαφορετικών επιστηµονικών -και όχι µόνο- πεδίων 

(µεταξύ των οποίων στην ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία, την εκπαίδευση, το 

µάρκετινγκ, την ψυχολογία, την τέχνη, την ποίηση, τη φυσική αγωγή κ.α.) (Ellis & 

Bochner, 2000). 

   Ως προς το ύφος του λόγου, το προσωπικό/βιωµατικό στοιχείο εµποτίζει την 

ανάλυση, γι´ αυτό και στον αυτοεθνογραφικό λόγο συχνά εντοπίζονται οµοιότητες µε 

άλλους τύπους γραφής, όπως είναι η αυτοβιογραφία, η δηµοσιογραφία ή και το 

µυθιστόρηµα . Ως προς το περιεχόµενο, η έµφαση δίνεται στην ανασκόπηση και 1

παράθεση σηµαντικών (για τους σκοπούς της µελέτης) πληροφοριών -όπως 

γεγονότων, συναισθηµάτων, τεχνικών/διαδικαστικών ή άλλων λεπτοµερειών- που 

εισάγουν τον αναγνώστη στο γενικότερο περιβάλλον της οµάδας-πλαισίoυ που 

διερευνάται και της οποίας ο αφηγητής αποτελεί τµήµα.  

 Η χρήση του όρου “αυτοεθνογραφία”, ως µεθοδολογικής προσέγγισης, εισήχθη για πρώτη φορά από 1

τον αµερικανό ανθρωπολόγο David Hayano (1983) ο οποίος, ως επαγγελµατίας παίκτης του πόκερ, 
κατέγραψε τις προσωπικές του εµπειρίες στο βιβλίο του Poker Faces (Ellis & Bochner, 2000). 
Νωρίτερα, χρησιµοποιούνταν συγγενείς όροι -όπως “προσωπικές αφηγήσεις”, “εξιστόρηση 
προσωπικών εµπειριών”, “πρωτοπρόσωπες καταγραφές”, “εθνογραφικές µικροαφηγήσεις”, 
“αυτοπαρατήρηση”, “προσωπική εθνογραφία”, “κοινωνιοαυτοεθνογραφία”, "προσωπική γραφή”- για 
την περιγραφή τύπων γραφής που, όµως, όλοι εντάσσονται στο πλαίσιο της αυτοεθνογραφίας 
(Walford, 2004).
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     Στο επίκεντρο της διαδικασίας, βρίσκεται ο ερευνητής. Ο τρισδιάστατος ρόλος του 

-ως αφηγητή, ερευνητή, αλλά και δρώντος προσώπου- είναι κοµβικός για την 

εννοιολογική σύνδεση του προσωπικού µε το συλλογικό. Αφενός είναι οι δικές του 

προσωπικές εµπειρίες και καταγραφές που συγκροτούν το (προς θεωρητική ζύµωση) 

αυτοεθνογραφικό υλικό, αφετέρου είναι ο ίδιος που -µέσα από τις διαδικασίες της 

αυτοπαρατήρησης και της αναστοχαστικής έρευνας- πραγµατοποιεί την αναγωγή των 

αυτοβιογραφικών αναφορών σε ευρύτερα κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισµικά πλαίσια. 

   Στην παρούσα εργασία, το ευρύτερο (συλλογικό/πολιτικό) ζήτηµα του τρόπου µε 

τον οποίο η εξουσία επιτυγχάνει την πειθάρχηση πληθυσµών και µεµονωµένων 

ατόµων (τα οποία, προς διευκόλυνση της εξατοµίκευσης των προταγµάτων της 

εξουσίας, αυτοβούλως υιοθετούν πρακτικές αυτοπειθάρχησης και “ανακατασκευής” 

των ίδιων τους των σωµάτων) εξετάζεται µέσα από τη µελέτη της περίπτωσης των 

ιπτάµενων συνοδών (προσωπικό) και των εξουσιών που διέπουν το συγκεκριµένο 

χώρο (αεροπορικές εταιρείες, κανονισµοί πολιτικής αεροπορίας και ασφάλειας 

αεροδροµίων). 

Η µέθοδος της “αναλυτικής αυτοεθνογραφίας”. 

Η µεθοδολογία της εργασίας µας θα µπορούσε να υπαχθεί στην υποκατηγορία της 

“αναλυτικής αυτοεθνογραφίας” καθώς πληρούνται τουλάχιστον τέσσερις από τις 

πέντε προϋποθέσεις που θέτει  ο Anderson (2006): 

(i)  αφηγητής πλήρως ενταγµένος στον κόσµο για τον οποίο γράφει, 

(ii)  στοιχείο αναστοχασµού,  

(iii) ορατός µέσα στο κείµενο,  

(iv) άντληση πληροφορίων από πολλές πηγές πλην του εαυτού του και  

(v) θεωρητική ανάλυση της βιωµατικής εµπειρίας. 

Η τρίτη προϋπόθεση (του “ορατού µέσα στο κείµενο αφηγητή”) πιθανόν να µην 
ικανοποιείται πλήρως -τουλάχιστον ως προς το κριτήριο της πρωτοπρόσωπης γραφής.        
Ωστόσο, εφόσον έχει διακηρυχθεί ήδη από την περίληψη, η επιλογή της 

 11



“αυτοεθνογραφίας” ως κύριου µεθοδολογικού εργαλείου της έρευνας, είναι προφανές 
ότι η εργασία βασίζεται σε υλικό που έχει αντληθεί βιωµατικά. Το υλικό αυτό 
προέρχεται από την επαγγελµατική µου εµπειρία ως ιπτάµενη συνοδός και έχει 
αντληθεί από πολλές διαφορετικές πηγές -προσωπικές εµπειρίες, επιχειρησιακά 
εγχειρίδια, εκπαιδευτικά προγράµµατα, µελέτη των κανονισµών πολιτικής 
αεροπορίας και ασφάλειας αεροδροµίων ή και από µνήµης ανάκληση πληροφοριών 
(π.χ. σχετικά µε την διαδικασία µύησης των νέων αεροσυνοδών) καθώς και από 
καταγραφές γεγονότων και συναισθηµάτων που προέκυψαν από την παρατήρηση 
εαυτού και συναδέλφων. Η παρατήρηση αυτή αφορά αφενός µεν στην 
αλληλεπίδραση µε τους φορείς εξουσίας που διαµορφώνουν τους όρους εξάσκησης 
του συγκεκριµένου επαγγέλµατος (αεροπορική εταιρεία, φορείς αεροδροµίου), 
αφετέρου δε στην ανάπτυξη τεχνικών διαχείρισης και πειθάρχησης του σώµατος για 
την ανταπόκριση στις ανάγκες του επαγγέλµατος.   

Περιορισµοί έρευνας. 

1. Περιορισµοί που προκύπτουν από την επιλογή της µεθόδου .                                

H καταλληλότητα της αυτοεθνογραφιάς ως προς τη διενέργεια αξιόπιστης 

κοινωνικής έρευνας έχει αµφισβητηθεί, καθώς ορισµένα χαρακτηριστικά της 

µεθόδου αποδυναµώνουν την πληρότητα και γενικευσιµότητα των 

συµπερασµάτων της. Η µνήµη του συγγραφέα αποτελεί βασικό κριτήριο για την 

εγκυρότητα της έρευνας, καθώς κάλλιστα θα µπορούσε να είναι επιλεκτική ή 

παραµορφωτική (Adams, 2008). Σηµαντικό στοιχείο αποτελεί, επίσης, η 

αυτολογοκρισία του ερευνητή, ο οποίος µπορεί επιλεκτικά να αποκρύπτει (ή 

αντίθετα να αναδεικνύει) στοιχεία της έρευνας βάσει προσωπικού συµφέροντος ή 

άλλων κινήτρων . Τέλος, λόγω του ότι βασίζεται στο βιωµατικό στοιχείο υπάρχει 2

ο κίνδυνος µιας πιο υποκειµενικής/µονοδιάστατης οπτικής. Σηµαντικές πτυχές 

της θεµατικής µπορεί είτε να µην γίνονται αντιληπτές ή να υποβαθµίζονται από 

τον ερευνητή, λόγω του τρόπου µε τον οποίο ο ίδιος προσλαµβάνει και αξιολογεί 

καταστάσεις και γεγονότα. 

2.

 Andersen στο Βέρδης Αθ., “Η διδασκαλία της εκπαιδευτικής έρευνας και τα όρια της 2

αυτοεθνογραφίας”. Διαθέσιµο στο: https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP342/
Η%20διδασκαλία%20της%20εκπαιδευτικής%20έρευνας%20και%20τα%20όρια%20της%20αυ
τοεθνογραφίας.pdf 
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https://eclass.uoa.gr/modules/document/file.php/PPP342/%CE%97%20%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B1%20%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82.pdf


3. Εξετάζεται µόνο η περίπτωση των γυναικών.   

Ο Foucault στην ανάλυσή του είχε παραγνωρίσει εντελώς τις έµφυλες διαφορές, 

ωστόσο, είναι δεδοµένο ότι το φύλο αποτελεί σηµαντική παράµετρο για την εξέταση 

της επιπτώσεων των πειθαρχικών συστηµάτων στη διαµόρφωση ορισµένης 

τεχνολογίας σώµατων. Εξάλλου, το βιολογικό, ψυχολογικό, πολιτισµικό, οικονοµικό 

υπόβαθρο ανδρών και γυναικών είναι πολύ διαφορετικό στο πλαίσιο της πατριαρχικά 

οργανωµένης καπιταλιστικής κοινωνίας και το αν ένα σώµα είναι ανδρικό ή γυναικείο 

διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην οικειοποίηση ενός αντικειµένου µέσω της 

‘έξεως’/habitus. Ο Marcel Mauss (1973), στις ταξινόµησείς του των“τεχνικών του 

σώµατος”, συµπεριλαµβάνει και την κατά φύλο  Ωστόσο, τα δεδοµένα στα οποία 3

βασίζεται η παρούσα εργασία δεν επιτρέπουν τη συγκριτική µελέτη των έµφυλων 

διαφορών, λόγω του ότι στην Ελλάδα ως µέλη πληρώµατος θαλάµου επιβατών 

εργάζονται σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες. 

4. Ευρύτητα κλάδου µε σηµαντικές διαφοροποιήσεις των συνθηκών εργασίας 

ανάλογα το γεωγραφικό, πολιτισµικό, οικονοµικό και θρησκευτικό πλαίσιο. 

Είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες, οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις για τις 

αεροσυνοδούς µη ευρωπαϊκών εταιρειών, σε σχέση µε τα όσα ισχύουν στο δυτικό  

κόσµο .  4

4. Περιορισµοί που προκύπτουν από τη φύση της αεροπορικής βιοµηχανίας που 

εξελίσσεται δυναµικά και ταχύτατα.  

Αποτελεί ένα από τα πεδία εφαρµογής των πιο προηγµένων τεχνολογικών εξελίξεων, 

καθώς και το πεδίο όπου πλήττεται άµεσα σε περιόδους πολιτικής αστάθειας και 

διεθνών αναταραχών. Στην εργασία µας λαµβάνονται υπόψιν οι επιπλέον πειθαρχικοί 

καταναγκασµοί που επέφεραν στα πληρώµατα, η έξαρση της τροµοκρατίας και το 

πρόταγµα της ασφάλειας στη µετά την 11η Σεπτεµβρίου εποχή. 

 Άλλα κριτήρια ταξινοµήσης µιας τεχνικής του σώµατος είναι η ηλικία, η αποδοτικότητα και οι 3

παραδόσεις που την επιβάλλουν (Mauss, 1973).

 Στο παράρτηµα παρατίθεται φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζονται µέσα και τεχνικές εκγύµνασης 4

που χρησιµοποιούνται από ασιατικές εταιρείες για την εκγύµναση των σωµάτων και την επίτευξη της 
οµοιοµορφίας. 
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5. Περιορισµοί που προκύπτουν από το επιλεχθέν θεωρητικό πλαίσιο.  

Η ανάλυση γίνεται υπό το πρίσµα της φουκωικής θεωρίας, σε συνδυασµό µε 

παραµέτρους της σύγχρονης µετανεωτερικής εποχής και τη βιωµένη εµπειρία. Είναι 

προφανές πως υπάρχουν µεγάλα περιθώρια για περαιτέρω έρευνα του θέµατος σε 

διαφορετικά επίπεδα και από διαφορετικές προοπτικές. 

Ερευνητικά ερωτήµατα. 

Τα ερευνητικά ερωτήµατα που πραγµατεύεται η παρούσα εργασία συνοψίζονται στα 

εξής: 

1. Πώς συγκροτείται η ταυτότητα της ιπτάµενης συνοδού; Πώς ορίζεται και πώς 

αναγνωρίζεται στο πλαίσιο της µετανεωτερικής κοινωνίας; 

2. Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για τη συγκρότηση της επαγγελµατικής της 

ταυτότητας - τόσο σε επίπεδο µάζας/οµάδας, όσο και σε επίπεδο εξατοµικευµένων 

πρακτικών;  

3.Μέσα από ποιες διεργασίες το µεµονωµένο άτοµο κατασκευάζεται/πειθαρχείται (ή 

αυτοπειθαρχείται) ώστε να ενταχθεί σε ένα ορισµένο πλαίσιο και να καταστεί 

µέρος µιας επαγγελµατικής οµάδας µε συγκεκριµένες αρχές και διακριτά 

εξωτερικά γνωρίσµατα;  

4. Σε ποιες θεµελιώδεις αρχές και προτεραιότητες εδράζονται οι διαδικασίες αυτές 

και πόσο αυτές καθορίζουν την επιλογή των µέσων για την επίτευξη του στόχου; 

Ποια η επιρροή της ενισχυµένης παρακολούθησης στα διεθνή αεροδρόµια; 

5. Πώς κατασκευάζεται το πειθαρχηµένο σώµα της αεροσυνοδού; Ποιες σχέσεις 

(εξουσίας, επικοινωνίας, αντικειµενικές ικανότητες) ενεργοποιούνται για το σκοπό 

αυτό; Πώς επενεργεί η διαπλοκή των σχέσεων αυτών στην ψυχική κατάσταση 

αλλά και σωµατική πρακτική των ατόµων; 
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6. Ποιες τεχνικές εκµάθησης χρησιµοποιούνται για την απόκτηση δεξιοτήτων και 

αρµόζουσας συµπεριφοράς; Με ποια µέσα εκγύµνασης πραγµατοποιείται η 

άσκηση στα (µικρά και µεγάλα) ζητούµενα των αεροπορικών εταιρειών;  

7.Με ποιους τρόπους επηρεάζεται η κατασκευή της ταυτότητας των ιπτάµενων 

συνοδών από την αλλαγή του περιβάλλοντος των διεθνών αεροδροµίων (νέα 

παρακολούθηση) στη µετανεωτερική (και δη µετά την 11η Σεπτεµβρίου) εποχή; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο    

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ  ΤΟY M. FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  

1. 1.  Ιστορικό πλαίσιο ανάδυσης των κοινωνιών της πειθαρχίας. 

   Ο Foucault στο έργο του «Επιτήρηση και Τιµωρία. Η Γέννηση της Φυλακής» 

εξετάζει χαρακτηριστικά και µηχανισµούς της κυρίαρχης εξουσίας σε διαφορετικά 

ιστορικά πλαίσια. Επιχειρεί την διερεύνηση των όρων διαµόρφωσης, άσκησης και 

διαιώνισης των κυρίαρχων εξουσιαστικών προτύπων, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 

της ανάλυσης των διαφορετικών πειθαρχικών µεθόδων και µηχανισµών που 

συγκροτούνται ανά περίοδο για την περιφρούρηση της εξουσίας και τον έλεγχο των 

µαζών. Ειδικότερα, εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο µεταλλάσσονται (και 

εναλλάσσονται) οι µηχανισµοί αυτοί ανάλογα µε τις ανάγκες και προκλήσεις της 

εκάστοτε περιόδου, συµβάλλοντας στην «κατασκευή» µιας νέας, πιο εξελιγµένης 

µορφής εξουσίας, η ανωτερότητα της οποίας έγκειται στο ότι συγκροτείται από τα 

λειτουργικότερα στοιχεία των προγενέστερων µορφών, δηλαδή εκείνων που 

κατόρθωσαν να προσαρµοστούν και να επικρατήσουν στο πλαίσιο µίας εξελικτικής 

-δαρβινικού τύπου- διαδικασίας επιβίωσης.  

   Η εκάστοτε «εξουσία του παρόντος» δεν προέρχεται από παρθενογένεση, αλλά 

αποτελεί ένα δυναµικό φαινόµενο, που εµπερικλείει θετικές ή/ και αρνητικές (πάντως 

τις πιο ευέλικτες) όψεις των «εξουσιών του παρελθόντος». Στο πλαίσιο αυτό, ο 

Foucault µελετώντας τη γενεαλογία της πειθαρχίας, διέκρινε δύο βασικές ιστορικές 

µορφές: την  πειθαρχία µε την µορφή του αποκλεισµού  (ιδρυµατικός εγκλεισµός και 

περιθωριοποίηση της παρέκκλισης) και την πειθαρχία ως µηχανισµό (που αρχικά 

εκδηλώθηκε στα τέλη του 17ου αι. στο πλαίσιο της «πανωλόβλητης πόλης» και 

εξελίχθηκε µε την επικράτηση της αρχιτεκτονικής του Πανοπτικού ως πρότυπου 

πειθαρχικού µηχανισµού).  Εκκινώντας την ανάλυση από την κλασσική περίοδο του 

γαλλικού πολιτισµού (16ος - µέσα 17ου αιώνα), ο Foucault διερευνά την ανάδυση της 

πειθαρχικότητας και την εξέλιξη των µηχανισµών της σε συσχετισµό µε παράλληλες 

οικονοµικές, πολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις που οδήγησαν στη σταδιακή 

µετάβαση από τις «κοινωνίες της κυριαρχίας» στις «κοινωνίες της πειθαρχίας». 
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   Ο όρος «κοινωνίες της κυριαρχίας» αναφέρεται στις δυτικές κοινωνίες, των οποίων  

το πολιτικό, κοινωνικοοικονοµικό και νοµικό πλαίσιο συγκροτήθηκε βάσει του 

εξουσιαστικού µοντέλου της «υπέρτατης (βασιλικής) εξουσίας» . Τους κεντρικούς 5

άξονες του συγκεκριµένου προτύπου εξουσίας αποτελούν αφενός µεν οι υπερεξουσίες 

και τα αποκλειστικά προνόµια του µονάρχη, αφετέρου δε η «ιδρυµατοποίηση/ 

ασυλοποίηση» (που χαρακτηρίστηκε από τον κοινωνικό στιγµατισµό και την 

παρακράτηση των «δυσλειτουργικών» κοινωνικών στοιχείων). Ως προς το πρώτο 

χαρακτηριστικό, η πρωτοκαθεδρία του µονάρχη εκδηλώνεται σε ολόκληρο το φάσµα 

της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, ενώ νοµιµοποιητικές βάσεις της 

υπέρτατης εξουσίας του αποτέλεσαν η παραγωγή κανόνων δικαίου (η συγκρότηση, 

δηλαδή, ενός νοµικού οικοδοµήµατος που εδραιώνει την βασιλική εξουσία και 

παράλληλα οριοθετεί το τυπικό πλαίσιο άσκησης της) και η ανάπτυξη µίας ορισµένης 

ιδεολογίας (η παραγωγή λόγων αλήθειας που συνιστούν ταυτόχρονα προϊόντα της 

εξουσίας, αλλά και τους όρους αναπαραγωγής της ).  6

   Επιχειρώντας να συµπυκνώσουµε την επιχειρηµατολογία του Foucault, ως προς 

αυτή την πρώτη περίοδο της πειθαρχικότητας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η 

εξουσία εµφανίζεται ως παραδοσιακή, κατασταλτική, δαπανηρή, και κυριαρχική. 

Είναι παραδοσιακή, καθώς αντλεί την εγκυρότητα (και καθολική αποδοχή της) από το 

προγονικό στοιχείο (που -ούτως ή άλλως- αποτελεί το συστατικό στοιχείο κάθε 

µοναρχίας). Είναι κατασταλτική ως προς την διαχείριση των προκλήσεων (καθώς 

στηρίζεται στις αρχές της βίας και της παρακράτησης των παρεκκλινόντων 

στοιχείων- είτε πρόκειται για πολιτικά διαφωνούντες, είτε για κάθε λογής «µη 

συµµορφούµενους» πληθυσµούς) και όχι στην πρόληψη (ή την κατανόηση) της 

παρέκκλισης. Είναι δαπανηρή, καθώς εστιάζει στα βίαια µέσα άσκησης εξουσίας και 

δεν αναπτύσσει τεχνικές µαζικής και προληπτικής διαχείρισης της ανθρώπινης 

πολλαπλότητας, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσει στο µέγιστο τις ωφέλιµες 

δυνάµεις της.  

 Ο Foucault πέραν της βασιλικής εξουσίας, κάνει λόγο και για έναν ιδιαίτερο τύπο εξουσία την 5

«ποιµενική». 

 «Λόγοι αλήθειας» που παράγονται/ «κατασκευάζονται» από την εξουσία, από την οποία και 6

«διοχετεύονται» στην κοινωνία (µέσω των διαφόρων θεσµών που βρίσκονται υπό τον –άµεσο ή 
έµµεσο- έλεγχο της) είτε µε τη µορφή µίας «κυρίαρχης ιδεολογίας», είτε ως «αδιάψευστες παραδοχές», 
που ως τέτοιες αποσκοπούν στη διαµόρφωση ενός στέρεου υποβάθρου για την διαιώνιση µίας 
ορισµένης αλήθειας και του τύπου εξουσίας που την παρήγαγε.
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   Τέλος, η κυριαρχική της φύση δεν αντανακλάται µόνο στα µέσα επιβολής που 

χρησιµοποιεί, αλλά και στην έµφαση που αποδίδει στην θεαµατική επίδειξη των 

συµβόλων της εξουσίας της. Οι τελετές προς τιµήν του µονάρχη, όπως και τα 

τελετουργικά και άλλα τυπικά του βασιλικού πρωτοκόλλου (στα οποία «εγγράφεται» 

η αίγλη, το κύρος και η εξέχουσα θέση του στην κοινωνία) αποτελούν απτές 

αποδείξεις µίας υπέρτατης εξουσίας, µε προσωποκεντρικό και επιδεικτικό χαρακτήρα, 

που δεν περιορίζεται στη διαχείριση της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, 

αλλά επιζητά από τους υπηκόους της τον θαυµασµό και την «αποθέωση». Η 

υπέρτατη εξουσία απαιτεί το βλέµµα των πολιτών να είναι στραµµένο επάνω της και 

αυτού του είδους η «δηµοσιότητα» συνιστά όψη της υπεροχής της έναντι των 

κυβερνωµένων.  

  Οι σηµαντικότερες εξελίξεις, που καθόρισαν την µετάβαση από την κυριαρχική 

στην πειθαρχική κοινωνία, ήταν η βιοµηχανική επανάσταση και δηµογραφική έκρηξη 

του 18ου αιώνα. Ακολουθούν η ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη του δυτικού κόσµου και 

η συνακόλουθη επικράτηση νέων πολιτικών και κοινωνικών προταγµάτων, καθώς και 

η τεχνολογική πρόοδος, που αναβάθµισε την παραγωγική διαδικασία, καθιστώντας 

την, όµως, παράλληλα πιο περίπλοκη και απαιτητική. Όπως επισηµαίνουν οι Hardt 

και Negri, η επικράτηση του µοντέλου της κυριαρχικής/ βασιλικής εξουσίας 

ταυτίζεται χρονικά µε ολόκληρη την πρώτη φάση της κεφαλαιοκρατικής 

συσσώρευσης (2002: 49). Οι νέες συνθήκες που διαµορφώθηκαν «ανέδειξαν» τις 

ανεπάρκειες του οργανωτικού σχήµατος που βασιζόταν στην κυριαρχία και επέτειναν 

την ανάγκη για ένα νέο τύπο εξουσίας, που θα έχει λιγότερο τιµωρητικό και 

περισσότερο διαχειριστικό χαρακτήρα, ενώ θα στηρίζεται σε µία οικονοµία της 

εξουσίας λιγότερο δαπανηρή και περισσότερο προνοητική.  

1.2. Η αποασυλοποίηση των πειθαρχικών εργαλείων και ο ρόλος της αστυνοµίας. 

   Ο θεσµός της αστυνοµίας οργανώθηκε κατά τον 18ο αιώνα και εξαρχής συνδέθηκε 

άµεσα µε την κέντρο της πολιτικής κυριαρχίας, αποτελώντας το κύριο όργανο για την 

άσκηση και περιφρούρηση των εξουσιών της. Η ασάφεια, όµως, ως προς το εύρος της 

αρµοδιότητας και τα όρια άσκησής της, επέτρεπε στον αστυνοµικό µηχανισµό να 
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διεισδύει ακόµα και σε πεδία, όπου τα κλειστά πειθαρχικά συστήµατα (στράτευµα, 

εργαστήρια, σχολεία) δεν µπορούσαν να παρέµβουν. Ουσιαστικά αντικείµενό της 

αστυνοµίας αποτελούσαν «τα πάντα», οτιδήποτε συνέβαινε στην κοινωνία, την οποία 

«αγκάλιαζε» έως και τα ακρότατα όρια, «το ελαχιστοµόριο, το απειροελάχιστο της 

πολιτικής εξουσίας» (Foucault, 1989: 281). Ωστόσο, παρά την ευρύτητα της σφαίρας 

δικαιοδοσίας της, η αστυνοµία δεν είναι σε θέση να ελέγξει το Κράτος ως ολότητα, 

καθώς παρά την «ιδιάζουσα» εξουσία που της έχει παρασχεθεί, δεν παύει να αποτελεί 

ένα επιµέρους, περιορισµένο τµήµα του πειθαρχικού µηχανισµού της πολιτικής 

εξουσίας.  

   Η έννοια της πειθαρχίας δεν περιορίζεται στο πλαίσιο της εξέτασης των τρόπων 

λειτουργίας  των διαφόρων οργάνων της, καθώς αποτελεί κάτι πολύ ευρύτερο. 

Πρόκειται για έναν νέο «τύπο εξουσίας», που αποσκοπεί στην τελειοποίηση του 

κοινωνικού ελέγχου µέσω της παρατήρησης και την επαύξηση της γνώσης επί του 

αντικειµένου της και που, για το σκοπό αυτό, υποστηρίζεται από ένα ολόκληρο 

σύστηµα τεχνικών, µεθόδων και διαδικασιών µε διαφορετικά επίπεδα εφαρµογής. 

Ακολουθώντας µία -επιστηµονικού τύπου- κυκλική και αυτοτροφοδοτούµενη 

διαδικασία, η πειθαρχία «κατασκευάζει» µία νέα «φυσική» της εξουσίας, όπου 

«περισσότερη εξουσία» (όπως εκδηλώνεται κυρίως µέσω της παρακολούθησης και 

της καταστρατήγησης των ορίων της δηµόσιας/ορατής και ιδιωτικής/µη ορατής 

σφαίρας) συνεπάγεται «περισσότερη γνώση» (των υπό επιτήρηση υποκειµένων) και 

εν συνεχεία η επαυξηµένη γνώση χρησιµοποιείται κατά τρόπο ώστε οι πειθαρχικές 

µέθοδοι να φθάσουν σε τέτοιο επίπεδο χειραγώγησης του επιτηρούµενου πληθυσµού, 

που η άσκηση τιµωρητικής εξουσίας να καθίσταται πλέον περιττή.  

   Ο αστυνοµικός µηχανισµός, λοιπόν, που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται έναν 

τεράστιο όγκο πληροφοριών, απ’ όπου µπορεί να αντληθεί σηµαντική γνώση για τα 

άτοµα, αλλά και την κοινωνία ως σύνολο (αναφορές και λοιπά ντοκουµέντα των 

αστυνοµικών αρχείων) αποτελεί µία µόνο διάσταση της «πειθαρχικής γενίκευσης» 

του 18ου αιώνα. Σηµαντικό πειθαρχικό ρόλο επιτέλεσαν, κατά τον Foucault, και 

διαφορετικού τύπου ιδρύµατα (όπως σωφρονιστήρια, αναµορφωτήρια, εκπαιδευτήρια 

και νοσοκοµεία) τα οποία επιδίωξαν την επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων τους, 

χρησιµοποιώντας εργαλειακά τα διάφορα πειθαρχικά µέσα. Τέλος, σηµαντικές 
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κρατικές δοµές, όπως αυτή της δηµόσιας διοίκησης, οργανώθηκαν έχοντας ως 

θεµελιακή αρχή την πειθαρχία, ενώ και προϋπάρχοντες κοινωνικοί θεσµοί 

αναδιοργανωθήκαν πλήρως µε  την αφοµοίωση εξωτερικών πειθαρχικών σχηµάτων. 

   Ο θεσµός της οικογένειας, επί παραδείγµατι, αφοµοιώνοντας σχολικά, στρατιωτικά 

-και αργότερα ιατρικά, ψυχιατρικά και ψυχολογικά- πρότυπα, αποτέλεσε προπύργιο 

του πειθαρχικού συστήµατος και των ταξινοµητικών διακρίσεων που αυτό 

εγκαθιδρύει (Foucault 1989: 283). Η εξονυχιστική παρατήρηση, ο χαρακτηρισµός και 

η κατηγοριοποίηση βάσει δυαδικών σχηµάτων (φυσιολογικό - µη φυσιολογικό, οµαλό 

- µη οµαλό) αποτελούν τα πειθαρχικά µέσα, των οποίων η διείσδυση στις 

ενδοοικογενειακές σχέσεις, εισήγαγε τα άτοµα στους καταναγκασµούς (και τις 

κατηγοριοποιήσεις) της εξουσίας από πολύ πρώιµο στάδιο. Η εξέλιξη αυτή σταδιακά 

κατέστησε την πειθαρχία αναπόσπαστο τµήµα της βιωµένης πραγµατικότητας του 

ατόµου, εξουδετερώνοντας «εξ απαλών ονύχων» κάθε πιθανότητα αµφισβήτησης της 

εγκυρότητας ή των προθέσεων της. Οι πειθαρχίες (στις διαφορετικές µορφές και 

πεδία εφαρµογής τους) κατόρθωσαν να παρουσιάζονται σαν ένα σύστηµα ηθικής (ή 

και σαν θεµέλιο της κοινωνίας) και όχι στην πραγµατική τους διάσταση, ως µία 

«σειρά µηχανισµών, µία δέσµη φυσικοπολιτικών και τεχνικών µεθόδων»  (Foucault 

1989: 293). 

1.3 Το «Πανοπτικό» του Bentham ως πειθαρχική µηχανοδοµή του 18ου αιώνα. 

   Ο Bentham βάσισε το πανοπτικό σχήµα στην πεποίθηση ότι η εξουσία πρέπει να 

είναι ορατή και ανεξέλεγκτη. Η συνειδητή και µόνιµη κατάσταση ορατότητας 

παγιδεύει το άτοµο στις επιταγές της εξουσίας και το µετατρέπει σε όργανο της ίδιας 

του της καθυπόταξης. Ο έγκλειστος, αποδεχόµενος τη σχέση εξουσίας, 

προσαρµόζεται αυθόρµητα στους καταναγκασµούς της, την «σωµατοποιεί», 

αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα διπλό ρόλο, του επιτηρητή και του επιτηρούµενου. Με 

τον τρόπο αυτό, καθυποτάσσεται ολοκληρωτικά, ικανοποιώντας την πειθαρχική 

απαίτηση για απώλεια κάθε ελεύθερης, αυθόρµητης, µη επεξεργασµένης σκέψης ή 

δράσης. Ένας µόνιµος, «προσωπικός» µηχανισµός επόπτευσης «εγκαθίσταται» στο 

άτοµο, καθιστώντας το ταυτόχρονα φορέα και αντικείµενο της πειθαρχικής εξουσίας. 
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   Ο έγκλειστος είναι αδύνατον να «ξεχαστεί», να αγνοήσει ή να αποφύγει την 

εξουσιαστική σχέση αφενός λόγω της εσωτερίκευσης του ιεραρχικού βλέµµατος και 

αφετέρου λόγω του ότι η πανοπτική διαρρύθµιση φροντίζει ώστε τα εµβλήµατα της 

εξουσίας να είναι πάντα εντός του οπτικού του πεδίου. Η µόνιµη θέα του πύργου 

αποτελεί απτή απόδειξη (και διαρκή υπενθύµιση) της ιεραρχικής επιτήρησης.  

   Μία δεύτερη προϋπόθεση για τη λειτουργία του σχήµατος είναι η άγνοια, από 

πλευράς κρατουµένου, ως προς το αν και πότε επιτηρείται ή όχι. Ο κρατούµενος 

µπορεί να παρακολουθείται διαρκώς, αλλά δεν το γνωρίζει ποτέ, τον βλέπουν, αλλά 

δεν βλέπει, αποτελεί πάντα «αντικείµενο µίας πληροφόρησης, ποτέ υποκείµενο µίας 

επικοινωνίας» (Foucault, 1989: 265).  

   Σύµφωνα µε τον Bentham, σε αυτόν ακριβώς τον συνδυασµό διαρκούς θέασης των 

εµβληµάτων της εξουσίας και παράλληλης άγνοιας του ατόµου επί των διαδικασιών 

που µπορεί να επιτελούνται και να το αφορούν, οφείλεται η αποτελεσµατικότητα του 

Πανοπτικού ως πρότυπου πειθαρχικού µηχανισµού για την εγκαθίδρυση σχέσεων 

εξουσίας, ελέγχου και χειραγώγησης. 

   Χωρίς υλικά όργανα, παρά µόνο µε τη χρήση της αρχιτεκτονικής και της 

γεωµετρίας, το Πανοπτικό διαµορφώνει µία νέα οικονοµία της εξουσίας, καθώς 

πολλαπλασιάζεται ο αριθµός των ατόµων που µπορούν να τεθούν στη δικαιοδοσία 

της και παράλληλα µειώνεται ο αριθµός εκείνων που την ασκούν. Η εξουσία τείνει 

στο «ασώµατο», καθώς δεν στηρίζεται στην προβολή των συµβόλων της κυριαρχίας 

της (όπως συνέβαινε µε τις τελετές και άλλα τυπικά που αντανακλούσαν τις 

υπερεξουσίες του µονάρχη) αλλά σε µία «µηχανοδοµή», η οποία µπορεί να τεθεί σε 

λειτουργία από οποιονδήποτε.  

   Δεν συνδέεται πλέον µε το κύρος, την αίγλη ή τα κίνητρα του προσώπου που την 

ασκεί και επικεντρώνεται στον έλεγχο, την ταξινόµηση και κανονικοποίηση της 

ανθρώπινης πολλαπλότητας την οποία καλείται να διαχειριστεί. Όσο µεγαλώνει, δε, ο 

βαθµός απο-ατοµίκευσης της εξουσίας, τόσο πιο αποτελεσµατική και στέρεα/

διαχρονική καθίσταται η άσκηση της.  

   Αυτή η αυξηµένη λειτουργικότητα της πειθαρχικής µηχανοδοµής (που εδράζεται 

στη συνεχή ορατότητα και απο-ατοµίκευση της) µονιµοποιεί τα αποτελέσµατα της 
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επιτήρησης και τελειοποιεί την εξουσία, ουσιαστικά καθιστώντας την άσκηση της 

περιττή. Παράλληλα, οι αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες της πανοπτικής 

παρακολούθησης προσφέρουν ένα σηµαντικό εργαλείο, που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικά πεδία για την επαύξηση της γνώσης σε σχέση µε την 

ανθρώπινη συµπεριφορά.  

   Ο Foucault (1989) χαρακτηρίζει το Πανοπτικό ως ένα «εργαστήριο εξουσίας» και 

ενδεικτικά αναφέρει την δυνατότητα διεξαγωγής πειραµάτων σε διαφορετικά 

πλαίσια:  σωφρονιστικά ιδρύµατα (δοκιµή τιµωριών σε κρατουµένους και µελέτη των 

αντιδράσεων τους), εργοστάσια (ταυτόχρονη διδασκαλία τεχνικών µεθόδων σε 

εργάτες και παρακολούθηση των επιδράσεων στην παραγωγή), στην ιατρική 

(πειραµατική χρήση φαρµάκων και καταγραφή των επενεργειών τους) και στην 

εκπαίδευση (εφαρµογή τεχνικών εκγύµνασης, αναµόρφωσης και µεταβολής της 

ανθρώπινης συµπεριφοράς).  

1.4 Ο Πανοπτισµός ως πολιτική τεχνολογία του σώµατος. 

Η µετάβαση από τις κοινωνίες της κυριαρχίας (όπου η εκδήλωση της –βασιλικής 

κυρίως- εξουσίας ήταν άµεση, απόλυτη και ορατή) στις κοινωνίες της πειθαρχίας 

(όπου η επαύξηση της εξουσίας συναρτάται µε τη γνώση του αντικειµένου επί του 

οποίου ασκείται) προσδιορίστηκε από την εισαγωγή της τεχνολογικής παραµέτρου, ως 

ρυθµιστικού παράγοντα για την εφαρµογή νέων, αποτελεσµατικότερων πειθαρχικών 

µεθόδων.  

   Η τεχνολογική πρόοδος ανέδειξε νέες δυνατότητες εξουδετέρωσης της 

παρέκκλισης, η «επαναστατικότερη» των οποίων είναι η πρόληψη εκδήλωσής της 

µέσα από την ανάπτυξη µίας «τεχνολογίας των ατόµων». Το όραµα της εξαγνισµένης 

κοινωνίας (που σηµατοδοτείται από την εξορία του λεπρού) εγκαταλείπεται και 

υιοθετείται το όραµα της πειθαρχηµένης κοινωνίας που –µε τη βοήθεια της 

τεχνολογίας- φαντάζει ως µία πιο «επιτεύξιµη» προοπτική.  
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  Η µετατροπή των ιδρυµάτων σε «συσκευές», όπου οι µηχανισµοί 

αντικειµενοποίησης λειτουργούν ως όργανα καθυπόταξης και η επαύξηση της 

εξουσίας εκδηλώνεται µέσω της αυξηµένης γνώσης για το επιτηρούµενο σώµα, 

αποτελεί βασική εκδήλωση του οράµατος αυτού. Η επιτυχία των πειθαρχικών 

συστηµάτων δεν εξαρτάται πλέον από την καταστολή της παρέκκλισης, αλλά από τη 

γνώση και χειραγώγησή της µέσω µηχανισµών που φιλτράρουν τη σκέψη πολύ 

προτού µετουσιωθεί σε δράση (Foucault, 1989: 293). 

   Σε αντίθεση µε προγενέστερες πρακτικές που βασίζονταν στην αποµόνωση και τη 

στέρηση φωτός (όπως η µέθοδος του µπουντρουµιού) η αρχιτεκτονική του 

Πανοπτικού επιτρέπει την συνεχή θέαση και άµεση αναγνώριση του εγκλείστου.   Το 

ζήτηµα της ορατότητας αποτελεί κοµβικό σηµείο, καθώς πρωταρχικός στόχος της 

πειθαρχικής εξουσίας παύει να είναι ο κολασµός ή η επανόρθωση, αλλά ο 

ολοκληρωτικός έλεγχος του -υπό περιορισµό- υποκειµένου.  

   Η επίγνωση της διαρκούς ορατότητας -της ανά πάσα στιγµή παρουσίας του 

ιεραρχικού βλέµµατος που παρατηρεί, αναλύει, αξιολογεί και ταξινοµεί, χωρίς όµως 

να αποκαλύπτεται- έχει πολύ ισχυρότερη επίδραση από τα σκοτάδια του µεσαιωνικού 

µπουντρουµιού, καθώς για το επιτηρούµενο άτοµο, καταλύονται τα όρια της 

πραγµατικότητας που µπορεί να συλλάβει µέσω των αισθήσεων, εγκαθιδρύεται µία 

µόνιµη αµφιβολία ως προς το αν ό,τι βιώνει είναι πράγµατι αληθινό (το αν είναι 

όντως µόνο, αν παρακολουθείται ή όχι) και εντέλει καταλήγει να αντικειµενοποιεί το 

ίδιο το σώµα και τη σκέψη του, υποβάλλοντάς τα σε διαρκή έλεγχο και αξιολόγηση 

της εικόνας που παρουσιάζει απέναντι στον µη ορατό -αλλά δυνάµει παρόντα- κριτή. 

Αυτή η εσωτερίκευση του βλέµµατος του επιτηρητή, σηµατοδοτεί την πλήρη 

πειθάρχηση του ατόµου και την ολοκληρωτική (και ως ένα βαθµό εκούσια) απώλεια 

της ελευθερίας του (σωµατικής και πνευµατικής). 
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                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

2. 1. Μετάβαση από τις πειθαρχικές κοινωνίες στις κοινωνίες του ελέγχου. 

Στόχος των πειθαρχικών κοινωνιών του ύστερου 17ου αιώνα ήταν η οργάνωση των 

µεγάλων χώρων εγκλεισµού. Η ζωή των ατόµων εκτυλίσσονταν στο πλαίσιο µιας 

συνεχούς µετάβασης από το ένα πειθαρχικό πλαίσιο στο άλλο -από την οικογένεια 

στο σχολείο, στη συνέχεια στο στρατώνα, στο εργοστάσιο, κατά περιόδους στο 

νοσοκοµείο και πιθανώς στη φυλακή που είναι και ο χώρος όπου εκφράζεται σε 

απόλυτο βαθµό η έννοια του εγκλεισµού. Η οργάνωση αυτή βασιζόταν στις αρχές της 

συγκέντρωσης, της κατανοµής στο χώρο, της οργάνωσης του χρόνου και της 

συγκρότησης µιας παραγωγικής δύναµης, της οποίας το συνολικό αποτέλεσµα 

υπερτερεί του αθροίσµατος των επιµέρους δυνάµεων .   7

  Οι καταναγκασµοί της πειθαρχικής εξουσίας αποσκοπούσαν στη διαχείριση και 

κανονικοποίηση των ακατέργαστων και δυσλειτουργικών οµάδων των µαθητών, των 

ψυχικά αρρώστων, των εγκλείστων. Η περιχαράκωση στο πλαίσιο ενός χώρου 

αποµονωτικού, ο οποίος διέπετο από τους κανόνες της πειθαρχίας και ο οποίος 

επέτρεπε τη συγκέντρωση σε ορισµένο πρόγραµµα και την εξάσκηση σε 

προκαθορισµένες επαναλαµβανόµενες πρακτικές για την επίτευξη συγκεκριµένων 

στόχων (εκπαίδευση, θεραπεία, σωφρονισµός) αποτελούσε προϋπόθεση για το 

“ντρεσάρισµα” των ανώφελων µαζών και τον µετασχηµατισµό τους σε χρήσιµες 

δυνάµεις. 

   Το πειθαρχικό υπόδειγµα προοδευτικά αντικαταστάθηκε από ένα νέο. Η µηχανική 

του παλαιού καθεστώτος επιδεχόταν βελτιώσεων «τόσο σε επίπεδο λεπτοµερειών 

(διάπλαση του µεµονωµένου σώµατος µε την επιτήρηση και την εκπαίδευση) όσο και 

σε µαζικό επίπεδο (διαχείριση γενικών φαινοµένων που αφορούν το σύνολο του 

πληθυσµού και σχετίζονται µε τις βιολογικές ή βιοκοινωνικές διεργασίες των 

ανθρώπινων µαζών)». Τα νέα δεδοµένα επέβαλλαν την επιτάχυνση της προσαρµογής, 

η οποία για να πραγµατοποιηθεί απαιτούσε την ανάπτυξη δύο µηχανισµών, ενός 
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πειθαρχικού (για τον έλεγχο του σώµατος) και ενός ρυθµιστικού (για την ρύθµιση των 

πληθυσµών) που, αν και λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα, ωστόσο δεν 

αλληλοαποκλείονται και µπορούν να διαρθρωθούν από κοινού (Foucault, 2002).  

   Έτσι, οι κοινωνίες της πειθαρχίας προοδευτικά εξελίχθηκαν σε κοινωνίες του 

ελέγχου. "Στη Δίκη του, ο Κάφκα (που έζησε τη µετάβαση από τον ένα τύπο 

κοινωνίας στον άλλο) επισηµαίνει κεντρικές διαφορές µεταξύ των δύο τύπων. Στην 

πειθαρχική  κοινωνία η εξουσία είναι µαζοποιητική και εξατοµικευτική ταυτόχρονα. 

Οµογενοποιεί σε ενιαίο σύνολο την πολλαπλότητα στην οποία ασκείται και 

παράλληλα κατασκευάζει την ατοµικότητα κάθε επιµέρους στοιχείου. Η υπογραφή 

υποδηλώνει το άτοµο, ο αριθµός µητρώου τη θέση του στη µάζα" (Deleuze, 2001) . 8

  Οι κοινωνίες του ελέγχου χαρακτηρίζονται από µια προοδευτική εκλέπτυνση των 

τεχνικών της εξουσίας και διαθέτουν µια πολύ διαφορετική διάρθρωση και γλώσσα. 

“Η ψηφιακή γλώσσα του ελέγχου είναι φτιαγµένη από ψηφία που σηµατοδοτούν ή την 

πρόσβαση στην πληροφόρηση ή την απόρριψη. Δεν βρισκόµαστε πλέον µπροστά στο 

ζεύγος µάζα/άτοµο. Τα άτοµα δηµιουργούνται από τις «διαιρέσεις» και οι µάζες από τα 

στατιστικά δείγµατα, τα δεδοµένα, τις αγορές ή τις «τράπεζες πληροφοριών». Είναι 

ίσως το χρήµα που εκφράζει καλύτερα τη διάκριση µεταξύ των δύο κοινωνιών, αφού η 

πειθαρχία πάντοτε σχετιζόταν µε το τυπωµένο νόµισµα που επανεπιβεβαίωνε τον χρυσό 

ως αξία αναφοράς, ενώ ο έλεγχος παραπέµπει σε κυµαινόµενες ισοτιµίες, ρυθµιζόµενες 

σύµφωνα µε την τιµή που επιβάλλεται από µια οµάδα δεδοµένων νοµισµάτων. Ο 

νοµισµατικός γερο-τυφλοπόντικας είναι το ζώο των χώρων εγκλεισµού, ενώ το ερπετό 

εκείνο των κοινωνιών του ελέγχου”.  9

   Η αποασυλοποίηση των πειθαρχικών εργαλείων και η µετάβαση σε διαφορετικού 

τύπου κοινωνίες δεν εξάλειψε την ανάγκη για περιχαράκωση, απλά της έδωσε µια νέα 

µορφή. Σε αντίθεση µε το κολέγιο, το νοσοκοµείο, το στρατώνα, τη φυλακή 

συναντάµε τους περιχαρακωµένους και αποµονωτικούς χώρους του εργοστασίου, της 

εταιρείας και (στην περίπτωση µας) του αεροδροµίου και γενικότερα του χώρου της 

πολιτικής αεροπορίας. Χώροι αυστηρά ελεγχόµενοι, η πρόσβαση στους οποίους 
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υπόκειται σε συγκεκριµένα κριτήρια και διαδικασίες. Χώροι στους οποίους 

διαπλάθονται σώµατα και ρυθµίζονται πληθυσµοί.  

2. 2 Σύγχρονα µέσα κοινωνικού ελέγχου. 

Η παρακολούθηση αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία κοινωνικού ελέγχου. 

Μέσα από την παρατήρηση αντλείται γνώση για τα επιτηρούµενα υποκείµενα που 

βοηθά στη κατανόηση των κινήτρων τους και µπορεί να συµβάλλει στην πρόληψη 

ανεπιθύµητων δράσεων, συσπειρώσεων και ξεσπασµάτων. Η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας ευνόησε την παρακολούθηση, αναβαθµίζοντας τα µέσα και τις 

δυνατότητες της, επιτρέποντας την παρείσφρηση στη δηµόσια και ιδιωτική ζωή των 

ατόµων, χωρίς να γίνεται καν αντιληπτή.  

   Έτσι, εκτός των περιπτώσεων που οι πολίτες συνειδητά αποδέχονται/ 

συµβιβάζονται µε έναν ορισµένο βαθµό επιτήρησης για λόγους ασφαλείας (π.χ. 

κάµερες ασφαλείας σε δηµόσιους χώρους) η παρακολούθηση, όλο και περισσότερο, 

προσλαµβάνει µορφές που δεν επιτρέπουν στον παρακολουθούµενο να έχει επίγνωση 

των µη ορατών διαδικασιών που επιτελούνται, παρά µόνο µια ασαφή αίσθηση ότι 

µπορεί και να συµβαίνουν “η νέα παρακολούθηση διευρύνει τις αισθήσεις και έχει 

χαµηλή ορατότητα ή είναι αόρατη. Είναι πιο πιθανόν να είναι ακούσια. Η συλλογή 

δεδοµένων είναι συχνά ενσωµατωµένη στην καθηµερινή δραστηριότητα. Είναι πιο 

πιθανό να περιέχει χειραγώγηση παρά άµεσο καταναγκασµό” (Marx, 2010:68). 

    Όψεις της µετανεωτερικής κοινωνικής πραγµατικότητας οµοιάζουν σηµαντικά µε 

συγγραφικές συλλήψεις που, αν και στο παρελθόν φάνταζαν ουτοπικές, η 

τεχνολογική πρόοδος κατέστησε απολύτως ρεαλιστικές. Το φουτουριστικό έθνος της 

Ωκεάνιας (του George Orwell στο ´1984´), όπου η αστυνοµία σκέψης παρακολουθεί, 

µέσω ιδιωτικής οθόνης, την ιδιωτική ζωή των πολιτών και χρησιµοποιεί την 

εκτεταµένη παρακολούθηση ως µέσο ρύθµισης της ανθρώπινης συµπεριφοράς και 

περιφρούρησης της κοινωνικής ευταξίας ενός κράτους ολοκληρωτικού (ο έλεγχος του 

οποίου αγκαλιάζει τόσο τη δηµόσια όσο και την ιδιωτική σφαίρα), δε διαφέρει 

σηµαντικά από τη σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα των περισσότερων 

φιλελεύθερων κρατών (Haggerty-Ericson, 2010).              
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2.3. Διεθνική κινητικότητα και Νέα Παρακολούθηση: η ταξιδιωτική παράµετρος 

Tο αυξηµένο επιστηµονικό ενδιαφέρον για την κινητικότητα (mobility) , τη σηµασία 10

των αεροδροµίων ως διεθνών κόµβων των µετακινούµενων πληθυσµών και τη µόνιµη 

απειλή της διεθνούς τροµοκρατίας σταδιακά οδήγησαν στη συγκρότηση ενός 

δ ι ε π ι σ τ ηµ ο ν ι κο ύ π ε δ ί ο υ α κα δ ηµ α ϊ κ ή ς έ ρ ε υ ν α ς τ ω ν “ σ π o υ δώ ν 

παρακολούθησης” (´surveillance studies´). Ο Lyon (2010) περιγράφει το αντικείµενο 

ως "µια συστηµατική προσπάθεια κατανόησης των ποικίλων µεθόδων που 

επιστρατεύονται από κυβερνήσεις και άλλους οργανισµούς για τη συλλογή, 

αποθήκευση, µεταφορά, έλεγχο και χρήση προσωπικών δεδοµένων ως µέσων 

επιρροής και χειραγώγησης µεµονωµένων ατόµων, αλλά και ολόκληρων 

πληθυσµών”. 

   Η κοινωνική ανάλυση παίρνει διαφορετικά χαρακτηριστικά υπό το πρίσµα του 

µετανεωτερικού παραδείγµατος που σταδιακά εγκαθιδρύεται. Βασικές συνιστώσες 

της “παραδοσιακής” κοινωνικής ανάλυσης, όπως ο χώρος ή η έννοια της εξουσίας, 

σχετικοποιούνται, ενώ αναδεικνύονται νέες παράµετροι, όπως οι έννοιες της 

διασυνοριακής κινητικότητας (´transnationalism´), του νοµαδισµού, του 

κοσµοπολιτισµού, της παγκοσµιοεντοπιότητας αλλά και της διεθνούς τροµοκρατίας.  

   Στο παρελθόν, η διεθνική κινητικότητα συχνά αντιµετωπιζόταν είτε ως παρέκκλιση 

από την κοινωνική τάξη, είτε ως µια πράξη αντίστασης, που έθετε υπό αµφισβήτηση 

καθεστηκύιες δοµές, όπως τη σταθερότητα του έθνους-κράτους. Νοµαδικοί 

πληθυσµοί, αλλά και µεµονωµένα άτοµα που έκαναν την επιλογή να διασχίσουν τα 

σύνορα και να ζήσουν σε µέρη διαφορετικά από τους τόπους καταγωγής τους, 

α ν τ ι µ ε τ ω π ί ζ o ν τ α ν ω ς “ π α ρ ε ί σ α κ τ ο ι ” ( ´ o u t o f p l a c e ´ ) ή 

“περιπλανώµενοι” (´vagabonds´) από αρχές και γηγενή πληθυσµό (Adey, 2003: 502). 

   Η κινητικότητα, που εκφράζεται σε επίπεδο καθηµερινότητας µέσα από τις 

καθηµερινές διασυνοριακές µετακινήσεις αντικατοπτρίζει σε µεταφορικό επίπεδο τη 

µεταβολή και υπέρβαση των κοινωνικών κανόνων , ενώ παράλληλα 

 Ενδιαφέρον που προέρχεται κυρίως από τους κλάδους της κοινωνιολογίας, της γεωγραφίας 10

και των πολιτισµικών σπουδών, ενώ σηµαντικές διαστάσεις της παρακολούθησης 
αναδεικνύονται και από το έργο φιλοσόφων (όπως των Gilles Deleuze, Felix Guattari, Ian 
Chambers, Paul Virilio), (Adey, 2003). 
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επαναπροσδιορίζει κάποιες (από τις µέχρι πρότινος) αποκρυσταλλωµένες έννοιες 

όπως του χώρου, της επικράτειας και της κοινωνικής ευταξίας. Ο Bauman  (1998) 

σκιαγραφώντας την έννοια του “ξένου” και του “περιπλανώµενου” απεικόνισε 

γλαφυρά τους κινδύνους που ενέχει η διασυνοριακή κινητικότητα σε σχέση µε την 

ασφάλεια, χωρίς όµως να υπαινίσσεται πως η αύξησή της πρέπει πάντοτε να 

ερµηνεύεται ως αρνητική εξέλιξη. Αντιθέτως, υπογραµµίζει το ρευστό της νόηµα 

αναλόγως του πλαισίου στο οποίο εξετάζεται π.χ. διαφορές στην αντιµετώπιση και 

αποδοχή ενός προσώπου ανάλογα µε το αν κινείται από τη µια χώρα στην άλλη ως 

τουρίστας, ως επιχειρηµατίας, ως πρόσφυγας, ως οικονοµικός µετανάστης ή ως 

επαγγελµατίας (όπως συµβαίνει στην περίπτωση των αεροσυνοδών). 

    Η περίπτωση του αεροδροµίου επιβεβαιώνει τον Auge (1995) σχετικά µε το ρόλο 

της µετανεωτερικότητας στην παραγωγή “µη-τόπων” και αποτελεί προνοµιακό πεδίο 

διερεύνησης µιας σειράς φαινοµένων, όπως των διαφορετικών διαστάσεων του 

φαινοµένου της κινητικότητας, των κοινωνικά διχαστικών κατηγοριοποιήσεων της 

παρακολούθησης, της ανατοµοπολιτικής κατασκευής των σωµάτων στο πλαίσιο ενός 

περιβάλλοντος διαρκούς επιτήρησης. Η κινητικότητα φιλτράρεται µέσω της 

συγκέντρωσης και διαχείρισης λεπτοµερών πληροφοριών (σε σχέση µε σωµατικά 

χαρακτηριστικά, συνήθειες, προτιµήσεις, αλλά και το γενικότερο κοινωνικό και 

οικονοµικό status των µετακινούµενων πληθυσµών) επιτρέποντας τη σύγκριση και 

τοποθέτηση τους σε “κλειστές κατηγορίες” που ενισχύουν την ανισότητα και 

υποβαθµίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η ελευθερία της µετακίνησης συνυπάρχει 

µε την ανισότητα και τον αποκλεισµό και οι άνθρωποι διακρίνονται σε 

“ανεπιθύµητους” και “επιθυµητούς”, βάσει υπολογισµών των υπερσύγχρονων 

συστηµάτων παρακολούθησης και βάσει αυτοµατοποιηµένων µεθόδων ταξινόµησης. 

2. 4. Το αεροδρόµιο ως σύγχρονο “Σουπερ-Πανοπτικό” 

Βασική προϋπόθεση για τη διερεύνηση των πειθαρχιών στις οποίες υπόκεινται οι 

ιπτάµενες συνοδοί είναι η µελέτη του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιούνται και δεν είναι άλλο από τον, ραγδαία µεταβαλλόµενο και διαρκώς 

επιτηρούµενο, χώρο του αεροδροµίου. Η επικράτηση των όρων της καπιταλιστικής 
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ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε κοµβικές διεθνείς εξελίξεις (όπως οι αεροπορικές  

επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001) αλλάζουν το παγκόσµιο σκηνικό και θέτουν 

νέες βάσεις και δεδοµένα στο χώρο της πολιτικής αεροπορίας .  11

   Η ισλαµιστική τροµοκρατία, η αύξηση της διασυνοριακής κινητικότητας (του 

όγκου και της ποικιλοµορφίας των µετακινούµενων πληθυσµών), καθώς και το 

γενικευµένο αίσθηµα ανασφάλειας που επικράτησε, κατέστησαν αναγκαία των 

επίταση των µέτρων ασφαλείας. Προηγµένες τεχνολογίες επιστρατεύθηκαν µε στόχο 

την ελαχιστοποίηση του τροµοκρατικού κινδύνου, τον έλεγχο των µεταναστευτικών 

και προσφυγικών ρευµάτων και την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος.  

   Τα αεροδρόµια, που ανέκαθεν αποτελούσαν τόπους διασταύρωσης ατόµων, 

πολιτισµών, νοοτροπιών και σκοπιµοτήτων, όλο και περισσότερο προσιδιάζουν σε 

εκείνο που ο Mark Poster (1990) είχε περιγράψει ως “Υπερ-Πανοπτικό”(Super-

Panopticon)  -ένα τελευταίας τεχνολογίας σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου της 

ροής προσώπων και αντικειµένων, τα οποία (εν γνώση τους ή όχι) γίνονται 

αντικείµενο αξιολόγησης, ταξινόµησης, αποδοχής ή αποκλεισµού.  

  Στο χώρο του αεροδροµίου συναντώνται και διαπλέκονται οι βασικές συνιστώσες 

της µετανεωτερικής εποχής: ασφάλεια, έλεγχος, κατανάλωση. Η διάσταση της 

κατανάλωσης σχετίζεται µε τη µετατροπή του αεροδροµίου σε πρόσφορο πεδίο 

ανάπτυξης οικονοµικών και εµπορικών δραστηριοτήτων µε υψηλότατα κέρδη. Η 

διάσταση του ελέγχου σχετίζεται µε τις δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική 

διαµεσολάβηση για την εξόρυξη δεδοµένων (data mining), την κατηγοριοποίηση των 

επιβατών (data sorting) και το “φακέλωµα” των υπόπτων µέσω κατασκευής 

ηλεκτρονικών προφίλ (profiling), ενώ το πρόταγµα της ασφάλειας χρησιµοποιείται 

και ως άλλοθι για τη νοµιµοποίηση πρακτικών που, αν και αποδίδονται στην ανάγκη 

περιφρούρησής της, στην πραγµατικότητα εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς, είτε 

 Οι έλεγχοι ασφαλείας ενισχύθηκαν δραστικά και εµπλουτίστηκαν µε νέες, υπερσύγχρονες 11

τεχνολογιες. Εκτός από τα µηχανήµατα ανίχνευσης ακτίνας χ (που χρησιµοποιούνταν για την 
επιθεώρηση των αποσκευών και τον εντοπισµό όπλων και άλλων επικίνδυνων στοιχείων), το σύστηµα 
ανίχνευσης εκρηκτικών και ειδικές διαδικασίες όπως το ´Positive Passenger Bag Matching´  (PPBM), 
αναπτύχθηκαν και εξελιγµένα συστήµατα που συνδυάζουν τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας (ATC 
Radar Beacon System, Intelligent Onboard Systems) µε την επίγεια εξυπηρέτηση (Airport Surface 
Detection Systems, Tower Automated Ground Surveillance System), διαµορφώνοντας ένα αδιαπέραστο 
πλέγµα προστασίας και πολυδιάστατης θωράκισης του αεροδροµίου (Adey, 2003).
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εµπορικούς/καταναλωτικούς, είτε κοινωνικού ελέγχου (πειραµατικής εφαρµογής 

συστηµάτων κοινωνικής επιτήρησης).  

   Η επίγνωση της παρακολούθησης (ορατής ή µη) και η αποδοχή (εις το όνοµα της 

ασφάλειας) εκτεταµένων και συχνά εξευτελιστικών ελέγχων, εξοικειώνει τα άτοµα µε 

πειθαρχικούς µηχανισµούς που θα µπορούσαν να επιβληθούν αργότερα σε ευρύτερο 

κοινωνικό πλαίσιο, καθώς συµβάλλουν στην εσωτερίκευση της ανασφάλειας και του 

φόβου και ενισχύουν το πειθαρχικό αίτηµα για επιτήρηση των πάντων από τους 

πάντες. Πέραν όµως της πολιτικής διάστασης, είναι τεράστια και τα οικονοµικά 

συµφέροντα που εµπλέκονται στην επιτήρηση των µεγάλων διεθνών αεροδροµίων. Η 

διερεύνηση των σκοπιµοτήτων της στρατιωτικοποίησής τους (εγκατάσταση 

εξαιρετικά κοστοβόρων συστηµάτων ασφαλείας), δεν µπορεί να εξαντλείται στο 

επιχείρηµα της καταπολέµησης της τροµοκρατίας και της διεθνούς 

εγκληµατικότητας. Η αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων αυτών (µε όρους 

πρόληψης τροµοκρατικών επιθέσεων) είναι αµφίβολη, ενώ το κόστος που επιφέρουν 

στα δηµόσια οικονοµικά αδιαµφισβήτητα εξωπραγµατικό.  

   Πρόκειται για ζήτηµα µε σηµαντικές πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις, που 

καταδεικνύει και το µέγεθος της δύναµης του παγκόσµιου στρατιωτικο-βιοµηχανικού 

συµπλέγµατος - που είναι και το µόνο που πρακτικά επωφελείται από την επιλογή της 

µετατροπής των διεθνών αεροδροµίων σε υπερσύγχρονα στρατιωτικά οχυρά. Επίσης, 

ως προς τα οικονοµικά συµφέροντα στο χώρο των αεροµεταφορών, µε πρόσχηµα την 

ασφάλεια έχουν εγκαθιδρυθεί µηχανισµοί που αποσπούν προσωπικά δεδοµένα, τα 

οποία στη συνέχεια χρησιµοποιούν για ίδιους σκοπούς (στατιστικούς, 

διαφηµιστικούς, χακάρισµα τραπεζικών λογαριασµών, εµπορία µαζικών δεδοµένων 

σε τρίτους κ.α.) . 12

 Για την αποφυγή αυτών των φαινοµένων σηµαντικές εξελίξεις αποτέλεσαν η Ασπίδα Προστασίας 12

για την Ιδιωτική Ζωή, καθώς και οι συµφωνίες PNR και Οµπρέλα, αν και θα πρέπει να ελέγχεται 
διαρκώς η ορθή εφαρµογή τους. Επαγρύπνηση απαιτείται αφενός µεν, λόγω του προηγούµενου που 
υπάρχει και αφορά στη δράση των αµερικανικών µυστικών υπηρεσιών σε συνεργασία µε µεγάλες 
αεροπορικές εταιρείες, αφετέρου δε διότι η εξέλιξη της τεχνολογίας προσφέρει συνεχώς νέους τρόπους 
διείσδυσης στους παρανοµούντες (Archick, 2016),
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

                                  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 

3. 1. Αναδροµή – Σύγχρονες προκλήσεις 

   Το επάγγελµα της αεροσυνοδού ανέκαθεν αποτελούσε µια από τις πιο δηµοφιλείς  

επαγγελµατικές προοπτικές κυρίως µεταξύ των γυναικών. Μια καριέρα στους 

αιθέρες, ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες του 1950 και 1960, αποτελούσε όνειρο για 

πολλά νέα κορίτσια, καθώς θεωρούνταν το εισιτήριο για µια άνετη και γεµάτη 

συναρπαστικές εµπειρίες ζωή. Το κύρος της αεροπορίας σε συνδυασµό µε τις υψηλές 

οικονοµικές απολαβές, τη δυνατότητα ταξιδιών σε ολόκληρο των κόσµο και τα 

αυστηρά κριτήρια επιλογής αποτελούσαν τα χαρακτηριστικά που πρόσδιδαν υψηλό 

γόητρο σε όσες κατάφερναν τελικά να αποκτήσουν την ιδιότητα της “ιπτάµενης”. 

  Εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, όπως η παγκοσµιοποίηση, η 

φιλελευθεροποίηση των αγορών, η εµπορευµατοποίηση, η ιδιωτικοποίηση των 

κρατικών αερογραµµών καθόρισαν την αεροπορική βιοµηχανία και δηµιούργησαν 

νέες ανάγκες - ουσιαστικά επιβάλλοντας τη ριζική αναδιάρθρωση των οργανισµών 

που δραστηριοποιούνται στον αεροπορικό χώρο. Άµεσες συνέπειες αυτής της 

αναδιάρθρωσης ήταν αφενός η εξασθένιση των αεροπορικών ενώσεων και 

συνδικάτων και αφετέρου η αύξηση του φόρτου εργασίας των ΜΠΘΕ  (ως 13

αποτέλεσµα των περικοπών προσωπικού). Η οικονοµική κρίση, όµως, δεν είχε 

επιπτώσεις µόνο στο επίπεδο των παρεχόµενων πτητικών υπηρεσιών, αλλά και στις 

εργασιακές συνθήκες των εργαζοµένων στον κλάδο (εποχιακή απασχόληση, επιλογή 

ατόµων µε ηλικιακά/µισθολογικά κριτήρια, δανεισµός προσωπικού από εταιρείες 

εξωτερικού µε κατώτατο µισθό, χρέωση εκπαίδευσης από περισσότερες, σε σχέση µε 

το παρελθόν, εταιρείες).  

   Η προσαρµογή στα νέα δεδοµένα ενός διεθνούς περιβάλλοντος που 

χαρακτηρίστηκε από ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ώθησε τις αεροπορικές 

εταιρείες να αξιοποιήσουν σύγχρονες (ηλεκτρονικές κατά κύριο λόγο) µεθόδους 

επιλογής και διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού (Human Resources Management). 

 ΜΠΘΕ: Μέλη Πληρώµατος Θαλάµου Επιβατών13
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Τα κριτήρια που είχε επιβάλλει η πρώτη γυναίκα αεροσυνοδός Elen Church στους 

ιδιοκτήτες αεροπορικών εταιρειών κατά την δεκαετία του 1960 (όπως το να είναι 

κάτοχοι διπλώµατος νοσοκόµας, ανύπανδρες και µε ηλικία κάτω των 25 ετών) δεν θα 

µπορούσαν να είναι τα ίδια σήµερα, όπως δεν είναι ίδιες οι ανάγκες και τα 

χαρακτηριστικά του επαγγέλµατος.  

   3.2. Στάδια συγκρότησης της επαγγελµατικής ταυτότητας 

   Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε τα διαφορετικά στάδια από τα οποία 

υποχρεούται να περάσει κάθε νέα αεροσυνοδός προκειµένου να αποκτήσει τις 

απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και πιστοποιήσεις που επιτρέπουν την εξάσκηση του 

επαγγέλµατος. Συγκεκριµένα θα µελετήσουµε τα κριτήρια επιλογής, την διαδικασία 

της συνέντευξης και την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που την προετοιµάζει 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες του επαγγέλµατος και τις απαιτήσεις των εργοδοτών. 

Εξετάζουµε, λοιπόν, συνοπτικά τα στάδια συγκρότησης της επαγγελµατικής ταυτότητας 

των νεοεισερχόµενων στο επάγγελµα, µε την πεποίθηση ότι παρακολουθώντας την 

πορεία αυτή θα είµαστε σε θέση να εξάγουµε χρήσιµα συµπεράσµατα σε σχέση µε τα 

ερευνητικά µας ερωτήµατα.  

   Σε πρώτη φάση οι υποψήφιες αεροσυνοδοί «αναµετρώνται» µε ένα επαγγελµατικό 

πρότυπο. Συγκρίνονται µε/αξιολογούνται βάσει αυτού και στη συνέχεια το 

οικειοποιούνται και καλούνται να το “ενσαρκώσουν” στην καθηµερινή πρακτική 

τους. Το πρότυπο αυτό έχει προκύψει µέσα από ένα συνδυασµό αρχετυπικών εικόνων 

(σε σχέση µε το πώς “πρέπει να είναι” µία αεροσυνοδός) και σύγχρονων αναγκών των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αεροπορικό τοµέα (αυξηµένη ζήτηση για 

αεροπορικές υπηρεσίες χαµηλού κόστους, ισχυρός ανταγωνισµός, ανάγκη για καλά 

καταρτισµένο και ευέλικτο προσωπικό).  

   Η ταυτότητα της ιπτάµενης συνοδού κατασκευάζεται συστηµατικά βάσει αυτού του 

προτύπου. Συναρµολογείται κοµµάτι - κοµµάτι µέσα από την εκπαίδευση και την 

εξάσκηση, που είναι σχεδιασµένες ακριβώς ώστε οδηγούν στην ταχύτερη και κατά το 

δυνατόν πιο πιστή/σφαιρική οικειοποίηση του προτύπου αυτού. Οι αεροπορικές 

εταιρείες επενδύουν στην εξεύρεση του πλέον κατάλληλου (κυρίως µε τη έννοια του 
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“εύπλαστου”) ανθρώπινου δυναµικού, που µπορεί εύκολα να “συγχρονιστεί” µε τον 

εταιρικό προγραµµατισµό και να οικειοποιηθεί εταιρικές αξίες και οράµατα.   

  Εξάλλου, η έννοια της κουλτούρας ή της φιλοσοφίας µίας εταιρείας, δεν 

περιορίζεται µόνο στον τρόπο που η επιχείρηση επιθυµεί να εµφανίζεται προς τα έξω 

(για λόγους µάρκετινγκ), αλλά προβάλλεται και εσωτερικά ως (ιδεολογικό σχεδόν) 

στοιχείο σύνδεσης µε τους υπαλλήλους της (ή -αν θέλαµε να το δούµε από φουκωική 

σκοπιά- ως ένα από τα σηµαίνοντα εκείνα στοιχεία που µέσω του λόγου και των 

“σχέσεων επικοινωνίας” παράγουν αποτελέσµατα εξουσίας). Είναι χαρακτηριστική, 

εξάλλου, η τάση των αεροπορικών εταιρειών να αναφέρονται στην επιχείρηση 

παροµοιάζοντάς την µε µία “µεγάλη οικογένεια”. 

  1o Στάδιο: Αγγελία- Φιλτράρισµα 

   Ο κεντρικός ρόλος του σώµατος για την άσκηση του επαγγέλµατος της ιπτάµενης 

συνοδού είναι δεδοµένος. Η καλή φυσική κατάσταση και υγεία αποτελεί το 

βασικότερο, ίσως, προαπαιτούµενο απ´όσα αναγράφονται στις προκηρύξεις νέων 

θέσεων εργασίας, ισχύει για όλες τις αεροπορικές εταιρείες (βάσει των κανονισµών 

της  IATA) και αποτελεί την συνηθέστερη αιτία απόρριψης υποψηφίων (κυρίως άνω 

των 28 ετών).  

   Ως προς τα προαπαιτούµενα που αφορούν το σώµα και την φυσική κατάσταση θα 

µπορούσαµε να κάνουµε διάκριση σε κριτήρια πρώτου και δεύτερου επιπέδου. Τα 

πρώτα αναφέρονται ως προϋποθέσεις εισαγωγής (entry requirements) των 

προκηρύξεων και σχετίζονται µε ζητήµατα ασφάλειας πτήσης [όπως η ηλικία, η πολύ 

καλή όραση και ακοή, η δυνατότητα κολύµβησης µέχρι και 200 µέτρα χωρίς 

βοηθήµατα, το ύψος (τουλάχιστον 1.65µ.)].  

   Στις άρρητες προϋποθέσεις συγκαταλέγονται η σωστή αναλογία ύψους - βάρους, η 

ηλικία κάτω των 30 ετών , ενώ σε γενικές γραµµές προτιµώνται άτοµα που δεν 14

έχουν προϋπηρεσία σε άλλη αεροπορική εταιρεία, αν και αποτελεί βοηθητικό 

 Εξαίρεση αποτελούν οι σκανδιναβικές εταιρείες για τις οποίες δεν ισχύουν ηλικιακοί περιορισµοί 14

ακόµα και για τις νεοεισερχόµενες στον κλάδο (εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια και επιτύχουν 
στις δοκιµασίες). Αντίθετα, στις περισσότερες αραβικές εταιρείες το ανώτατο όριο ηλικίας για όσες 
θέλουν να εξασκήσουν αυτό το επάγγελµα είναι τυπικά τα 28 έτη, αν και σπάνια επιλέγονται γυναίκες 
άνω των 25 ετών.

 33



στοιχείο η προϋπηρεσία στην εξυπηρέτηση πελατών. Στόχος είναι η κατασκευή 

επαγγελµατιών µε βάση τα εταιρικά πρότυπα. 

2Ο Στάδιο: Συνέντευξη 

    Αφού η αίτηση “επιβιώσει” από την διαδικασία του screening και hr sorting και η 

υποψήφια κληθεί σε συνέντευξη, ξεκινά µία νέα και πιο απαιτητική διαδικασία µε 

επιπλέον όρους και προϋποθέσεις - το “ντρεσάρισµα” του νέου επαγγελµατία. Σε 

πρώτο επίπεδο, εξετάζεται το αν η ίδια η παρουσία ανταποκρίνεται στο 

επαγγελµατικό πρότυπο και στις οδηγίες που δίνονται όταν η υποψηφία καλείται σε 

συνέντευξη (συνήθως µέσω τηλεφώνου ή email). Δίνονται συγκεκριµένες οδηγίες σε 

σχέση µε το dress code της συνέντευξης (που είναι το ίδιο για όλες τις εταιρείες). 

Προβλέπεται επαγγελµατικό ντύσιµο (business attire) (δηλαδή πουκάµισο, σακάκι, 

φούστα που το µήκος της να µην ξεπερνά το κάτω µέρος του γονάτου και γόβες µε 

µέτριο ύψος τακουνιού), µαλλιά πιασµένα ψηλά σε αυστηρό κότσο σινιόν (ή και 

αλογοουρά σε κάποιες εταιρείες), ενώ τα νύχια πρέπει να είναι βαµµένα σε 

συγκεκριµένες αποχρώσεις (γαλλικό µανικιούρ ή κόκκινο χρώµα).  

  Οι απαιτήσεις σε σχέση µε την επιθυµητή εξωτερική εµφάνιση σχετίζονται µε την 

φύση του επαγγέλµατος (εξυπηρέτηση πελατών) αλλά και την παράδοση  του. Επί 15

της ουσίας στην συνέντευξη κρίνεται το αν το άτοµο συνολικά (σε σωµατικό, 

πνευµατικό και ψυχολογικό επίπεδο) µπορεί να ανταποκριθεί στις πολλαπλές 

απαιτήσεις του ρόλου. Ένας εκ των τριών µελών της επιτροπής αξιολόγησης 

συνήθως είναι ψυχολόγος ή ψυχίατρος, ενώ η όλη διαδικασία περιλαµβάνει τόσο 

 Επικρατεί η αντίληψη ότι οι ιπτάµενες συνοδοί πρέπει να είναι ψηλές και ευπαρουσίαστες. Ωστόσο, 15

αφενός αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και αφετέρου το κριτήριο του ύψους δεν 
οφείλεται στο ότι οι εταιρείες επιθυµούν οι ιπτάµενες να µοιάζουν µε µοντέλα, αλλά σε επιχειρησιακές 
ανάγκες (όπως είναι η εύκολη προσβασιµότητα στον εξοπλισµό). Ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες 1960 - 
1970, οπότε τα αεροσκάφη δεν ήταν εξοπλισµένα µε οθόνες, το ύψος είχε σηµασία, καθώς η επίδειξη 
των σωστικών µέσων έπρεπε να γίνει από τις ίδιες τις αεροσυνοδούς, οι οποίες έπρεπε να είναι αρκετά 
ψηλές ώστε να είναι ορατές και στους επιβάτες που κάθονται στο πίσω µέρος της καµπίνας.
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προφορικές (συνέντευξη), όσο και γραπτές δοκιµασίες ελέγχου της πνευµατικής και 

ψυχικής υγείας του υποψηφίου (γνωστικά και ψυχολογικά τεστ) .  16

   Η επιτυχία στην φάση αυτή προφανώς και είναι καθοριστικής σηµασίας, γι αυτό και 

τα τελευταία χρόνια (ιδιαίτερα από το 2011 και έπειτα, οπότε το ενδιαφέρον για το 

επάγγελµα αναζωπυρώθηκε λόγω της οικονοµικής κρίσης και του γεγονότος ότι µόνο 

η τουριστική βιοµηχανία έµεινε σχετικά αλώβητη στην Ελλάδα) έχει στηθεί µία 

ολόκληρη (διαδικτυακή κυρίως) βιοµηχανία που αποσκοπεί στην προετοιµασία των 

υποψηφίων για την συνέντευξη. Υπάρχουν χιλιάδες άρθρα, θεµατικά sites (µεταξύ 

των οποίων και συνδροµητικά), βίντεο και κανάλια στο youtube µε συµβουλές και 

οδηγίες προς επίδοξες ιπτάµενες συνοδούς, ενώ κάποιες από τις µεγαλύτερες 

αεροπορικές εταιρείες παγκοσµίως (όπως η Emirates) επενδύουν και στο 

“διαδικτυακό coaching” έχοντας φροντίσει στις ιστοσελίδες τους να υπάρχουν 

ενότητες µε make-up και grooming tutorials.  

   Τα τελευταία χρόνια έχει, επίσης, εισαχθεί η διαδικασία της βιντεοσκόπησης 

απαντήσεων . Πρόκειται για βίντεο “αυτοπαρουσίασης” και απαντήσεων σε 17

προσχεδιασµένες -σχετικές µε το επάγγελµα- ερωτήσεις, όπου η υποψήφια έχει την 

δυνατότητα να προετοιµάσει και βιντεοσκοπήσει τις απαντήσεις της. Με τον τρόπο 

αυτό, οι εταιρείες εξοικονοµούν χρόνο από το «φιλτράρισµα» των αιτήσεων και 

περιορίζουν τον αριθµό των ατόµων που θα κληθούν για προσωπικές συνεντεύξεις.  

3Ο Στάδιο: Εκπαίδευση 

Στο στάδιο της εκπαίδευσης, οι αεροπορικές εταιρείες λειτουργούν ως “εργοστάσια 

παραγωγής” ιπτάµενων συνοδών, δηµιουργώντας το δικό τους “στρατό” σύµφωνα µε 

τις εµπορικές επιδιώξεις, τις προδιαγραφές που έχουν θέσει και την οικονοµική  τους 

δυναµική. Για το σκοπό αυτό υπάρχει ένας “µηχανισµός επιτήρησης”, ο οποίος είναι 

 Δεν είναι σπάνιο το φαινόµενο στη διάρκεια της συνέντευξης ένας από τους τρεις (συνήθως ο 16

ψυχολόγος) να προκαλέσει (ή και προσβάλλει) την υποψήφια αν θεωρηθεί χρήσιµο να ελεγχθούν οι 
αντιδράσεις της απέναντι σε προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν (και δεν είναι καθόλου σπάνιες 
σε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε την εξυπηρέτηση πελατών). 

 Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται από ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως οι σκανδιναβικές SAS, BRA και 17

Norwegian , ενώ και οι µεγάλες εταιρείες της Μέσης Ανατολής (Emirates, Etihad, Qatar) έχουν εντάξει 
στις διαδικασίες επιλογής τους την αποστολή ανάλογων βίντεο αυτοπαρουσίασης και µίνι 
συνεντεύξεων.
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µε τέτοιο τροπο δοµηµένος, ώστε τα ιεραρχικά βλέµµατα να εναλλάσονται από το 

ένα στάδιο στο άλλο - έτσι το βλέµµα της επιτροπής συνεντεύξεων διαδέχεται το 

βλέµµα των εκπαιδευτών, στη συνέχεια των προϊσταµένων, των cabin crew managers 

κ.ο.κ. 

   Σύµφωνα µε τον Φουκώ, “ο τέλειος πειθαρχικός µηχανισµός θα επέτρεπε σε ένα 

µόνο βλέµµα να κοιτάζει συνεχώς τα πάντα. Ένα κεντρικό σηµείο θα ήταν αφενός πηγή 

φωτός που θα καθιστούσε τα πάντα ορατά και αφετέρου τόπος σύγκλισης για καθετί 

που πρέπει να είναι γνωστό: τέλειο µάτι, από το οποίο δεν ξεφεύγει τίποτα και κέντρο 

προς το οποίο στρέφονται όλα τα βλέµµατα” (Foucault, 2011: 199). Το σύνολο της 

εκπαίδευσης, τόσο η αρχική εκπαίδευση (initial training) - που γίνεται αρχικά στις 

εγκαταστάσεις της εταιρείας και στη συνέχεια σε ειδικά διαµορφωµένα κέντρα του 

εξωτερικού (εκπαιδευτικά κέντρα µε χώρους που επιτρέπουν προσοµοίωση στις 

συνθήκες του αεροπλάνου) - όσο και η πρακτική εκπαίδευση (on-the-job training) 

που πραγµατοποιείται εν πτήση µε την προϊσταµένη που εχει οριστεί υπεύθυνη για 

την κάθε νέα αεροσυνοδό (και αποκαλείται χαρακτηριστικά “µαµά”) αποσκοπούν 

στη µύηση/εκπαίδευση, αλλά και αξιολόγηση και ταξινόµηση των µονάδων σε 

θέσεις, τάξεις, σειρές.  

   Οι “µαµάδες”, λοιπόν, λειτουργούν ως checkers (ελέγχοντας την απόδοση, τις 

γνώσεις ως προς τις διαδικασίες και τον εξοπλισµό του αεροπλάνου, τους κανόνες 

καλής συµπεριφοράς και δίνουν feedback στην εταιρεία ) ως tutors (αναλαµβάνουν 18

το on-the-job-training και οφείλουν να εντοπίζουν και καλύπτουν εγκαίρως τυχόν 

κενά, ώστε να «παραδώσουν» έναν έτοιµο και ικανό επαγγελµατία), αλλά και ως 

πρότυπα (role models). Οι νεότερες οφείλουν να οικειοποιηθούν τον τρόπο µε τον 

οποίο λειτουργούν στην καµπίνα ως προς µια σειρά πραγµάτων: την διαχείριση 

επιβατών, την επικοινωνία µε τους συναδέλφους (άλλα ΜΠΘΕ, πιλότους, 

υπαλλήλους catering, προσωπικό εδάφους κ.α.) αλλά και σε επίπεδο στάσης, οµιλίας 

και γενικότερης παρουσίας στην καµπίνα - από την φωνή, την σωστή άρθρωση στις 

ανακοινώσεις έως το βάδισµα και την οικονοµία των κινήσεων του σώµατος στο 

χώρο του αεροσκάφους.  
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   Πρόκειται για µία εκπαιδευτική διαδικασία που συνοδεύεται από έναν διαρκή 

έλεγχο της απόδοσης. Οι αξιολογήσεις µέχρι πρότινος γίνονταν γραπτώς στο βιβλίο 

κάθε νέας ιπτάµενης. Οι αναφορές και τα σχόλια αποστέλλονταν στα κεντρικά 

γραφεία και µεταφέρονταν στον προσωπικό φάκελο. Πλέον το φακέλωµα και οι 

ταξινοµητικές διαδικασίες τις οποίες αυτό ενεργοποιεί, γίνονται µέσω του server της 

εταιρείας. Για κάθε άτοµο αντιστοιχεί ένας κωδικός στον οποίο εµπεριέχονται όλες 

τις πληροφορίες σχετικά µε το άτοµο (δεξιότητες, εµπειρία, επιδόσεις, θέση στη 

σειρά).  

   Στην ψηφιακή εποχή, οι αξιολογήσεις µεταβιβάζονται απευθείας απ´τα iPads στον 

server, όπου σε συνδυασµό µε αλλά καταχωρηµένα δεδοµένα (τα οποία εξετάζονται 

συνδυαστικά) κατασκευάζεται ενα “ψηφιακό προφίλ” για το άτοµο. Το προφίλ αυτό 

αντικατοπτρίζει την µέχρι τώρα πορεία του ατόµου στην εταιρεία και ταυτόχρονα 

καθορίζει την µέλλουσα, καθώς βάσει αυτού µπορεί να επέλθει η ανταµοιβή 

(προαγωγή) ή η κανονικοποιητική κύρωση (µε τη µορφή της στασιµότητας ή καιι 

συγκεκριµένων κυρώσεων ).  19

 4o Στάδιο: Σταδιοδροµία - Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση συνεχίζεται καθ΄ όλη την διάρκεια της επαγγελµατικής πορείας των 

αεροσυνοδών µέσω των flight checks, των επαναληπτικών συνεντεύξεων ανά 

εξάµηνο και των αξιολογήσεων ανα πτήση µέσω iPad. Οι συνεντεύξεις 

επικαιροποίησης/ ανατροφοδότησης (feedback) γίνονται στο τέλος κάθε σεζόν και 

περιλαµβάνουν συζήτηση σχετικά µε το πως πήγε η χρονιά, ενηµέρωση για τη γενική 

εικόνα που εχει η εταιρεία για το άτοµο και συζήτηση για τις προοπτικές που 

υπάρχουν για το άµεσο µέλλον - αν θα συνεχιστεί η συνεργασία και υπό ποιες 

συνθήκες (πιθανότητα προαγωγής, αλλαγής βάσης κτλ.). Το περιεχόµενο της 

συνέντευξης καθορίζεται απο ένα σύνολο παραγόντων όπως αξιολογήσεις 

 Αναλόγως των αξιολογήσεων καθορίζεται το αν ένα άτοµο είναι σε θέση να εκπληρώσει τα 19

καθήκοντα του αυτόνοµα ή επιβάλλεται να πετάει µε εµπειρότερα άτοµα, αν µπορεί να διαχειριστεί 
πτήσεις µε υψηλότερες απαιτήσεις (VIP πτήσεις ή πτήσεις µε πολύ στενά χρονικά περιθώρια), αν θα 
λάβει µπόνους παραγωγικότητας κ.α. 
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προσόντων, αναφορές επιβατών (αν υπάρχουν), µέτρηση βάρους και γενικότερος 

σχολιασµός της `ένστολης εικόνας` . 20

3.3 Απεικονίσεις του σώµατος της αεροσυνοδού στη διαφήµιση 

Στο πλαίσιο της επικράτησης ωφελιµιστικών καπιταλιστικών προταγµάτων, το σώµα 

της αεροσυνοδού εµπορευµατοποιείται/αντικειµενοποιείται και αντιµετωπίζεται σαν 

προϊόν - πόρος προς εκµετάλλευση. Χαρακτηριστικές είναι οι διαφηµιστικές 

καµπάνιες µεγάλων αεροπορικών εταιρειών µε σαφείς στερεοτυπικές αναφορές και 

σεξουαλικά υπονοούµενα. Το σλόγκαν ‘Coffee, Tea, or Me?’ που προέκυψε από το 

τίτλο του βιβλίου του Donald Bain  µε τα υποτιθέµενα αποµνηµονεύµατα δύο 21

φανταστικών αεροσυνοδών, εν πολλοίς συνοψίζει την εντύπωση που επικρατούσε 

-κατά την δεκαετία του ‘60 για τις αεροσυνοδούς . Εξίσου επιθετικά σεξιστική ήταν 22

και η διαφήµιση της Air Asia της Σιγκαπούρης µε κεντρικό σύνθηµα “There’s a new 

girl in town. She’s twice the fun and half the price” (Spiess & Waring 2005: 201), 

αλλά και πολλές άλλες καµπάνιες ανάλογου περιεχοµένου και φιλοσοφίας. 

   Παρόµοιες απεικονίσεις του επαγγέλµατος συντηρήθηκαν και από την µουσική και 

κινηµατογραφική βιοµηχανία. Χαρακτηριστικοί είναι οι στίχοι του τραγουδιού των 

Jet Set στο ´Catch me if you can´: “Swedish, Greek, or Japanese… A stewardess is 

trained to please” που υπογραµµίζουν ως κυρίαρχο χαρακτηριστικό του 

επαγγέλµατος την υπηρετικότητα, την οποία και µεταφράζουν ως προϊόν εκπαίδευσης 

- συνδέοντάς την, όµως, µόνο µε τις γυναίκες ιπτάµενες. Επίσης, σε 

κινηµατογραφικές ταινίες οι γυναίκες αεροσυνοδοί απεικονίζονται είτε ως επιπόλαιες 

και ανόητες (Μια Τρελή, Απίθανη Πτήση 1980), είτε ως gold-diggers που αποσκοπούν 

σε ένα πλούσιο γάµο.  

 Ειδικότερα, το περιοδικό ζυγίσµα αποτελεί µια αµφιλεγόµενη πρακτική των αεροπορικών εταιρειών 20

που εισήχθη σχετικά πρόσφατα στις διαδικασίες αξιολόγησης (παράλληλα µε την ενίσχυση του ρόλου 
των hr τµηµάτων) και έχει αποτελέσει αιτία συγκρούσεων και πηγή δυσαρέσκειας πολλών 
εργαζοµένων.  

 T. Baker, R.Jones (1967), `Coffee, Tea or Me? : the Uninhibited Memoirs of Two Airline 21

Stewardesses’ , New York: Bartholomew House. 
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   Η διαφήµιση απέδωσε στην εικόνα της αεροσυνοδού χαρακτήρα «εθνικής 

εκπροσώπησης», αναβαθµίζοντας το ρόλο της σε ένα είδος“πρέσβειρας” όχι µόνο για 

την εταιρεία στην οποία εργάζεται, αλλά και για τη χώρα την οποία εκπροσωπεί - 

καθώς, για τους περισσότερους, το ταξίδι ξεκινά µε την είσοδο στο αεροπλάνο και η 

αεροσυνοδός αποτελεί το πρώτο άτοµο που φέρνει σε επαφή τους ταξιδιώτες µε τη 

χώρα προορισµού. Για το λόγο αυτό, η εικόνα, στάση και συµπεριφορά της 

κατασκευάζεται, ώστε να παραπέµπει σε στερεοτυπικές αντιλήψεις σε σχέση µε τη 

χώρα, τους ανθρώπους και τον πολιτισµό της (κυρίως τις αντιλήψεις εκείνες έχουν 

κατασκευασθεί και υπερπροβληθεί από τα µέσα, τον κινηµατογράφο, τις 

διαφηµιστικές εκστρατείες κρατών και µεγάλων τουριστικών οµίλων). Η βιοµηχανία 

του τουρισµού, εξάλλου, παραδοσιακά επενδύει σε στερεότυπα, τα οποία και ενίοτε 

προεκτείνει σε σηµείο γραφικότητας.  

   Η περίπτωση της Ελλάδας είναι χαρακτηριστική, καθώς αποτελεί µια κατεξοχήν 

τουριστική χώρα, η οποία εκτός του φυσικού κάλλους που διαθέτει, στηρίζεται πολύ 

και στο πολιτιστικό της κεφάλαιο. Σε ό,τι αφορά την νεοελληνική κουλτούρα έχει 

επικρατήσει η εικόνα ενός λαού εξωστρεφούς, γενναιόδωρου και αυθόρµητου. 

Συνεπώς, όταν οι Έλληνες διαφηµίζονται ως ανοιχτόκαρδοι και γλεντζέδες, µια 

αεροσυνοδός στυφή, αγέλαστη, αποκλειστικά επικεντρωµένη στους τυπικούς κανόνες 

και την τακτοποίηση της καµπίνας δεν θα µπορούσε να αποτελεί µια ευχάριστη 

πρώτη εντύπωση. Το χαµόγελο της Ελληνίδας αεροσυνοδού πρέπει να είναι ειλικρινές 

και διάπλατο, ώστε να επιβεβαιώνει την περιβόητη ελληνική φιλοξενία και η 

προθυµία της να εξυπηρετήσει, αυθόρµητη και αντίστοιχη µε το φιλότιµο του 

Έλληνα . 23

 Στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής τουριστικής βιοµηχανίας, οι πολιτισµικές διαφοροποιήσεις 23

χρησιµοποιούνται από τη διαφήµιση και το marketing των αεροπορικών εταιρειών, ως 
διαφοροποιητικό στοιχείο που ενισχύει τη µοναδικότητα του διαφηµιζόµενου προϊόντος/υπηρεσίας. 
Ενώ, για παράδειγµα, στην Ελλάδα (και γενικότερα στο δυτικό κόσµο) το χαµόγελο αποτελεί στοιχείο 
σύνδεσης (δείγµα καλής προαίρεσης, ευγένειας και εξωστρέφειας), στη Ρωσία και άλλες χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης, αντιµετωπίζεται ως κάτι ψεύτικο - ένδειξη πονηριάς, αφέλειας ή προσπάθεια 
κολακείας (ειδικά σε επαγγελµατικό πλαίσιο). Η διαφορετική σηµασία που αποδίδεται στο χαµόγελο 
“κατασκευάζει” διαφορετικού τύπου αεροσυνοδούς και η διαφήµιση προσαρµόζεται ανάλογα, 
αποδίδοντας µεγαλύτερη βαρύτητα σε εκείνο που θεωρείται ως το “δυνατό χαρτί” σε κάθε περίπτωση. 
Έτσι, για τους ρώσους επιβάτες, το χαµόγελο της Ελληνίδας αεροσυνοδού, αν και βρίσκεται σε 
αντίθεση µε την ρωσική φιλοσοφία της επαγγελµατικής αποστασιοποίησης και σοβαρότητας (που 
πρέπει να αποτυπώνεται και στο πρόσωπο), δεν ξενίζει, καθώς ανταποκρίνεται στην εικόνα που οι 
ελληνικές διαφηµιστικές καµπάνιες έχουν ήδη “κατασκευασει” σχετκά µε τα (προβαλλόµενα ως) 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού λαού.
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3.4. Ανθρώπινο κεφάλαιο και ανθρωπολογία του σώµατος 

Ο όρος “ανθρώπινο κεφάλαιο” (‘human capital´) αναφέρεται στην επένδυση υλικών  

(χρηµάτων, εξοπλισµού) και άϋλων (χρόνου, γνώσης, εµπειρίας) πόρων για την 

αναβάθµιση του υπάρχοντος κεφαλαίου (και άρα της ανταγωνιστικότητας) ενός 

ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων, µε προοπτική την αποκόµιση, σε βάθος χρόνου, 

µεγαλύτερων (οικονοµικών και όχι µόνο) κερδών τόσο για το ίδιο το άτοµο, όσο και 

για το πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται (οικογένεια, εταιρεία, κράτος).   

   Στο σηµείο αυτό είναι χρήσιµο να διακρίνουµε τις δύο όψεις της επένδυσης αυτής 

και να εξετάσουµε την µεταξύ τους σύνδεση -και συγκεκριµένα το πως η µία 

προϋποθέτει την άλλη. Όπως στην περίπτωση των πειθαρχιών του Foucault, η 

ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου αποτελεί µια διαδικασία µαζοποιητική (για 

εκείνους που την πραγµατοποιούν) και εξατοµικευτική (για εκείνους που την 

υφίστανται). Έτσι, η επένδυση που πραγµατοποιούν οι εκάστοτε φορείς (κράτη, 

οργανισµοί ή η αεροπορική εταιρεία στην περίπτωση µας) για την αξιοποίηση 

(εκπαίδευση/κατάρτιση/επικαιροποίηση των γνώσεων) του ανθρωπίνου δυναµικού 

αποσκοπεί στη ρύθµιση της πολλαπλότητας/µάζας. Μια αντίστοιχη “επένδυση” 

πραγµατοποιείται και από µικρότερους πυρήνες της κοινωνίας - την οικογένεια και 

εντέλει από το ίδιο το άτοµο, ως µονάδα, το οποίο εσωτερικεύει τα εξωτερικά 

προτάγµατα και συχνά συνδέει την επιβίωση και επιτυχία του στη ζωή µε το βαθµό 

προσαρµογής του σε αυτά.  

   Το ανθρώπινο κεφάλαιο συνδέεται άµεσα µε την ανθρωπολογία του σώµατος. Ο 

Schulz (1972) το περιγράφει σαν “ενσωµατωµένο στο άτοµο” περιουσιακό στοιχείο, 

ενώ σύµφωνα µε τον Becker εκπαίδευση και εξάσκηση αποτελούν τις σηµαντικότερες 

επενδύσεις που µπορεί να γίνουν σε αυτό το είδος κεφαλαίου (Becker, 1994: 17). Η 

ενίσχυσή του προϋποθέτει την υπαγωγή σε συγκεκριµένα µέσα ορθής εκγυµνασης 

και την ανάπτυξη τεχνικών του σώµατος (µε την έννοια που τους είχε αποδώσει ο 

Mauss συνδέοντάς τες µε την έννοια του habitus του Bourdieu). Πρόκειται, δηλαδή, 

για τεχνικές που το σώµα αναπτύσσει υπό τη µορφή “έξεων”/“συνηθειών” που έχουν 

αποκτηθεί στο πλαίσιο της ενσωµάτωσης του ατόµου σε ένα δεδοµένο κοινωνικό  
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πλαίσιο. “Αυτές οι ‘συνήθειες’ ποικίλουν όχι µόνο σε σχέση µε τα άτοµα και τις 

µιµήσεις τους, αλλά κυρίως σε σχέση µε την κοινωνία, την εκπαίδευση, την κοσµιότητα 

και τη µόδα, το κύρος. […] Δεν µπορούµε να έχουµε µια σαφή άποψη για όλα αυτά τα 

γεγονότα της βάδισης, της κολύµβησης, κ.ο.κ., εάν δεν εισάγουµε µια τριπλή θεώρηση 

στη θέση της µονοδιάστατης θεώρησης, είτε αυτή είναι µηχανική και φυσική –όπως η 

όποια ανατοµική και φυσιολογική θεωρία του βαδίσµατος- είτε, αντίθετα είναι 

ψυχολογική ή κοινωνιολογική. Αναγκαία είναι η τριπλή θεώρηση, η θεώρηση του 

‘ολικού ανθρώπου’» (Mauss, 1973: 73). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο           

Η ΑΝΑΤΟΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ  

ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

 4. 1 Διάπλαση πειθήνιων σωµάτων  

Οι στρατιωτικής προέλευσης και φιλοσοφίας πειθαρχικές µέθοδοι, όπως είδαµε, 

σταδιακά αποµακρύνθηκαν από την άµεσα τιµωρητική διάσταση των µοναρχικών 

συστηµάτων και κινήθηκαν προς µια κεκαλυµµένη διαχείριση του σώµατος, που  

στόχο είχε την αποσυναρµολόγηση και επανακατασκευή του. Οι καταναγκασµοί 

έγιναν ηπιότεροι ως προς το σώµα και επικεντρώθηκαν στη χειραγώγηση µέσω µιας 

στενής, αλλά αόρατης, επιτήρησης, ενώ οι τεχνικές πειθάρχησης άλλαξαν ως προς 

µια σειρά παραγόντων - και συγκεκριµένα την κλίµακα, το αντικείµενο και τον τρόπο 

του ελέγχου (Foucault,  2011). 

   Ως προς την κλίµακα ελέγχου, επιδιώκεται η κατεργασία του σώµατος κατά τρόπο 

που να εξασφαλίζει τον επηρεασµό του σε επίπεδο µηχανικής. Κύριο ζητούµενο είναι 

η οικονοµία των κινήσεων και του χρόνου - η χειραγώγηση δηλαδή του τρόπου µε τον 

οποίο το σώµα κινείται, χειρονοµεί, στέκεται, καθώς και του τρόπου µε τον οποίο 

διαχειρίζεται το διαθέσιµο χρόνο µε στόχο τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση του. Αυτού 

του είδους η οικονοµία (αποτελεσµατικότητα µε όρους ταχύτητας) αποτελεί ένα 

απόλυτα µετρήσιµο µέγεθος και το αντικείµενο του ελέγχου των νέων πειθαρχιών. 

Κατακτάται µέσω της εκπαίδευσης και της άσκησης. Οι προγραµµατισµένες και 

επαναλαµβανόµενες δραστηριότητες εξασκούν και βελτιώνουν την επίδοση των 

σωµάτων στις συνθήκες και τους όρους κάθε συγκεκριµένου πειθαρχικού πλαισίου.  

   Η εκπαίδευση αποτελεί µια διαδικασία χειραγώγησης σώµατος και πνεύµατος, όπου 

το πειθαρχούµενο σώµα υπόκειται σε ένα συνεχή και σταθερό καταναγκασµό, για την 

απόσπαση και βέλτιστη αξιοποίηση ωφέλιµων δυνάµεων του. Τα σώµατα σταδιακά 

αντικειµενοποιούνται. Ο χρόνος, ο χώρος και οι κινήσεις τους αστυνοµεύονται µέσω 

κωδικοποιηµένων συστηµάτων από εναν µηχανισµό που έχει διαµορφωθεί ειδικά 

ώστε να µπορεί να παρατηρεί, καταγράφει, εκγυµνάζει χωρίς όµως να προβλέπει 

διόδους επικοινωνίας ή αλληλεπίδρασης. Υπό το πρισµα αυτού του µικροσκοπίου της 

διαγωγής αξιολογούνται οι µονάδες, ενορχηστρώνονται -οργανώνονται και 
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ταξινοµούνται- οι πολλαπλότητες, διατετραγωνίζονται -όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Foucault- οι ατοµικές συµπεριφορές, ώστε να καθίστανται κατάλληλες/

λειτουργικές για το συγκεκριµένο πλαίσιο για το οποίο προορίζονται (Foucault, 2011: 

199). 

  Όλες αυτές οι τεχνικές ικανοποιούν τρεις βασικές προϋποθέσεις: Επιτρέπουν τον 

σχολαστικό έλεγχο των δραστηριοτήτων του σώµατος, εξασφαλίζουν την σταθερή 

καθυπόταξη των δυνάµεων του και επιβάλλουν στις δυνάµεις αυτές µια σχέση 

υπακοής - χρησιµότητας. Συνιστούν πειθαρχίες που οι διάφορες µορφές τους 

εξελίχθηκαν στη διάρκεια του 17ου - 18ου αιώνα σε γενικούς τύπους κυριαρχίας 

(διαφορετικών από την δουλεία, την υπηρετικότητα, την υποτέλεια ή τον ασκητισµό). 

Πρόκειται για µια πολιτική καταναγκασµών που συνίσταται στην επεξεργασία του 

σώµατος και τον υπολογισµένο χειρισµό των στοιχείων του (δηλαδή των κινήσεων 

και της συµπεριφοράς). Το σώµα µπαίνει µέσα σ’ έναν µηχανισµό εξουσίας που το 

ψαχουλεύει, το αναδιαρθρώνει και το ανασυνθέτει. Γεννιέται «πολιτική ανατοµία» 

που παράλληλα είναι «µηχανική της εξουσίας» και εξηγεί µε ποιο τρόπο µπορεί ο ένας 

να επηρεάζει τον άλλο για την επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής 

αποτελεσµατικότητας και ταχύτητας. 

  Η πειθαρχία κατασκευάζει σώµατα υποταγµένα και εξασκηµένα, σώµατα πειθήνια. 

Δεν αποσκοπεί στην υπεξαίρεση και την παρακράτηση, αλλά στο να εκγυµνάζει, “ή 

µάλλον εκγυµνάζει ώστε να παρακρατά καλύτερα και να υπεξαιρεί 

περισσότερα” (Foucault, 2011: 195). Αυξάνει τις δυνάµεις του σώµατος (µε όρους 

οικονοµικής αποτελεσµατικότητας), ενώ παράλληλα τις µειώνει µε όρους πολιτικής 

υπακοής. Διασπά την δύναµη και ενέργεια του σώµατος σε επιδεξιότητα και 

ικανότητα.  

   Ο Foucault επεσήµανε την παραδοξότητα του αποτελέσµατος - η αύξηση της 

δύναµης και ενέργειας του σώµατος να συνεπάγεται την υπαγωγή του σε µία σχέση 

αυστηρής υποταγής, όπου το σώµα αποτελεί τον αδύναµο πόλο (αντικείµενο 

επεξεργασίας, χειραγώγησης, υπολογισµένης εργαλειοποίησης). Η πολιτική ανατοµία, 

όµως, δεν αποτέλεσε µια ξαφνική ανακάλυψη, ούτε περιορίστηκε σε ορισµένους 

χώρους, αντιθέτως υπήρξε µια «δολερή στρατιωτικοποίηση» των µεγάλων 
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εργαστηρίων και τέτοιου τύπου πειθαρχίες εµφανιστήκαν στα δηµοτικά σχολεία, τα 

κολέγια, τα νοσοκοµεία και το στρατό.  

  Η επιβολή πειθαρχικών θεσµών πραγµατοποιείται ευκολότερα σε κρίσιµες 

περιόδους όταν τα κράτη καλούνται να ανταποκριθούν σε κρίσιµες και επείγουσες 

ανάγκες (βιοµηχανική καινοτοµία, υποτροπή µίας επιδηµίας, εφεύρεση νέων 

στρατιωτικών µεθόδων που θα επέτρεπαν στρατηγικές νίκες κατά αντιπάλων). Στο 

πλαίσιο των διαφορετικών πειθαρχικών θεσµών που έχουν κατά περιόδους 

αναπτυχθεί υπάρχουν τεχνικές που επιβίωσαν (και µπόρεσαν να γενικευθούν) όπως 

είναι η τέχνη της κατανοµής, ο έλεγχος της δραστηριότητας, η οργάνωση των γενέσεων 

και η σύνθεση των δυνάµεων (Foucault, 2011: 155). 

4.2 Τεχνικές του σώµατος στο πλαίσιο µη-τόπων  

   Σύµφωνα µε τον Auge “αν ένας τόπος µπορεί να οριστεί ως τόπος σχέσεων, ιστορίας 

και ταυτότητας, τότε ένας τόπος που δεν µπορεί να οριστεί ως τόπος σχέσεων, ιστορίας 

και ταυτότητας είναι ένας µη τόπος” (Auge, 1995: 78). Ο Beck στην ερώτηση “Τι 

νόηµα έχει πια να µιλάει κανείς για ένα συγκεκριµένο τόπο και µάλιστα για πατρίδα, 

όταν το “εδώ” είναι παντού - µε τη βοήθεια των υπερηχητικών αεροπλάνων και των 

τηλεπικοινωνιών; Τι θα απαντήσει ένας σύγχρονος διασυνοριακά εργαζόµενος αν τον 

ρωτήσουν πού ζει;” επιχειρεί να απαντήσει αποσυνδέοντας την έννοια της 

παγκοσµιοποίησης από την οικονοµική της διάσταση και αποφεύγοντας την 

εξοµοίωσή της µε µία νέα τάξη πραγµάτων (ένα “παγκόσµιο σύστηµα” ή µια 

“παγκόσµια κοινωνία”) ή ένα ορισµένο χωρικό πλαισίο (“παγκοσµοποίηση σηµαίνει 

δράσεις πέρα από τις αποστάσεις”). Η δηµιουργία παγκόσµιων δικτύων συνδυάζεται 

µε τη διεύρυνση των τοπικών οριζόντων “Πρόκειται για µια νέου είδους ´αφαίρεση 

της τοπικότητας´ µέσω της µετατροπής του χώρου και του χρόνου, ως επακόλουθο των 

µέσων επικοινωνίας παγκόσµιας εµβέλειας και των δυνατοτήτων µαζικών µεταφορών” 

µε αποτέλεσµα παγκόσµιο και τοπικό να διαπλέκονται και να συνδιαµορφώνονται στο 

πλαίσιο αυτής της αλληλεπίδρασης (Beck, 2000). 

  Στο πλαίσιο αυτό θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως η καθηµερινότητα των 

ιπτάµενων πληρωµάτων χαρακτηρίζεται απο µια συνεχή µετάβαση από τον ένα µη-
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τόπο στον άλλο. Εκτός της εναλλαγής χωρών/ζωνών ώρας/πολιτισµικών πλαισίων, ο 

εν υπηρεσια χρονος, επίσης, κατατµείται σε επιµέρους µεταβάσεις µεταξυ 

διαφορετικών “µη-τοπων” (του crew room, του αεροδροµίου, του αεροπλάνου, των 

βαν, των ξενοδοχείων). Πρόκειται για τόπους εφήµερης διέλευσης, που 

χαρακτηρίζονται από την οµογενοποίηση διερχόµενων ετερογενών πληθυσµών 

(µεταξύ αυτών και των εργαζόµενων στο χώρο της πολιτικής αεροπορίας) και την 

ταχύτατη εναλλαγή τους µε τρόπο που δεν αφήνει περιθώρια στην ανθρώπινη 

διάδραση.  

   Κάθε ένας από αυτούς τους µη-τόπους απαιτεί την ανάπτυξη των κατάλληλων 

τεχνικών του σώµατος. H στάση, ο τρόπος βαδίσµατος, οι κινήσεις και η 

συµπεριφορά ρυθµίζονται από µια σειρά διαφορετικών (ρητών και άρρητων) 

κανόνων µε τους οποίους το σώµα πρέπει να εξοικειωθεί ώστε να αναπτύξει την 

κατάλληλη οικονοµία κινήσεων για την κάθε περίσταση - την παρουσίαση στο crew 

room, τη µετακίνηση στους χώρους του αεροδρόµιου, κατά τη διάρκεια των έλεγχων 

στην πύλη, στα βαν και τα ταξί, στα κτίρια και τις αίθουσες των εκπαιδεύσεων, στα 

ξενοδοχεία και φυσικά στο χώρο του αεροπλάνου. 

4.3. Αρχές κατανοµής των ατόµων στον χώρο  

  Ο Foucault διακρίνει τέσσερις βασικές αρχές για την κατανοµή των ατόµων στο 

χώρο: την περίφραξη, την στοιχειώδη εντόπιση (δικτύωση), την αρχή των 

λειτουργικών θέσεων και της θέσης σε σειρά και απόστασης από τα άλλα 

(Foucault, 2011: 162). Βασική αρχή των πειθαρχικών χώρων (κολέγια, νοσοκοµεία, 

εργοστάσια, φυλακές) ήταν η ύπαρξη ενός περιχαρακωµένου χώρου, στα σαφώς 

καθορισµένα πλαίσια του οποίου καθίστατο δυνατή τόσο η εγκαθίδρυση των 

απαραίτητων ρουτινών/ιεροτελεστιών της πειθαρχίας, όσο και η παρατήρηση και ο 

έλεγχος της απόδοσης των επιτηρούµενων µονάδων.  

4.3.1. Περίφραξη 

   Για την πειθάρχηση του σώµατος της αεροσυνοδού ο χώρος, όπου επιτελείται η 

-κατά Foucault - πειθαρχική µονοτονία, δεν είναι απαραίτητα ένας και µοναδικός. Το 
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αεροπλάνο, ο χώρος του αεροδροµίου, οι εγκαταστάσεις των εκπαιδεύσεων 

αποτελούν τους διακριτούς, περιφραγµένους χώρους των αεροπορικών πειθαρχιών. Η 

πρόσβαση σε αυτούς είναι αυστηρά ελεγχόµενη και η κατάκτησή της (µέσω της 

απόκτησης κάρτας αεροδροµίου) είναι µια χρονοβόρα διαδικασία, που υπόκειται σε 

πολλούς και αυστηρούς ελέγχους και αξιολογήσεις.  

   Ανεξαρτήτως των ελέγχων που διενεργούνται από τις αεροπορικές εταιρείες πριν 

την οριστικοποίηση της πρόσληψης ενός εργαζόµενου, οι υπηρεσίες του αεροδροµίου 

επανεξετάζουν ξεχωριστά την κάθε περίπτωση µε δικά τους µέσα. Οι ιπτάµενες 

συνοδοί πρέπει να έχουν ήδη προσληφθεί από την εταιρεία για να κάνουν αίτηση για 

την απόκτηση κάρτας αεροδροµίου και αφού την αποκτήσουν (µετά από σχετική 

εκπαίδευση), οφείλουν να εξοικειωθούν µε τους περιορισµούς στους οποίους 

υπάγεται η εξουσιοδότηση που η κάρτα τους παρέχει (τόσο ως προς το χωρικό 

πλαίσιο στο οποίο είναι εξουσιοδοτηµένες να κινούνται, όσο και ως προς τη διάρκεια 

παραµονής και το σκοπό είσοδο). Υπάρχουν συγκεκριµένοι χώροι του κτιρίου και της 

πίστας του αεροδροµίου όπου επιτρέπεται η πρόσβαση µε την επίδειξη της κάρτας, 

αλλά µόνο κατά την άσκηση των καθηκόντων . 24

4.3.2 Στοιχειώδης εντόπιση ή δικτύωση 

Το κάθε άτοµο βρίσκεται στη θέση του και σε κάθε θέση ένα άτοµο. Η πειθαρχία 

χρησιµοποιεί το παλιό αρχιτεκτονικό και θρησκευτικό σχήµα του κελιού των 

µοναστηριών, οπού οι θάλαµοι µπορεί µεν να είναι ιδεατοί, αλλά ο χώρος δεν παύει 

να είναι αποµονωτικός (Foucault, 2011). Η αεροπορική πειθαρχία οργανώνεται ως 

ένας αναλυτικός χώρος για την βαθύτερη γνώση των ατόµων και την θέση τους υπό 

έλεγχο χρησιµοποιώντας ποικίλα µέσα για την παρατήρηση, τον έλεγχο και την 

ωφέλιµη αξιοποίηση των επιµέρους µονάδων.  

 Επιπλέον κριτήρια τίθενται όταν γίνονται πτήσεις από/προς χώρες µε υψηλό βαθµό κινδύνου 24

τροµοκρατικής επίθεση. Όταν, δε, εµπλέκεται βρετανική ή αµερικανική εταιρεία -είτε ως εργοδότης, 
είτε ως εταιρεία/ιδιοκτήτης αεροσκαφών (σε περιπτωση leasing)- εκτός της εκπαίδευσης στους 
ειδικούς κανόνες ασφαλείας, επιβάλλεται ένας επιπλέον έλεγχος ως κριτήριο για την πρόσληψη, το 5 
year background check, όπου ο/η υποψηφίος/α πρέπει να τεκµηριώσει την επαγγελµατική και 
ακαδηµαϊκή του δραστηριότητα για τα πέντε προηγούµενα χρόνια. 
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   Στην πειθαρχία τα στοιχεία είναι εναλλάξιµα µεταξύ τους και καθένα καθορίζεται 

από τη θέση του σε µια σειρά και την απόσταση του από τα άλλα. Σε αντίθεση µε 

παλαιότερες µονάδες κυριαρχίας (όπως το έδαφος ή τα εµπορεύµατα), η δύναµη 

απορρέει από τη θέση στη σειρά και η θέση δηλώνεται από εµφανή ιεραρχικά 

σύµβολα, όπως είναι για τους πιλότους ο αριθµός των λωρίδων στο σακάκι (τρεις για 

τον κυβερνήτη, δύο για τον συγκυβερνήτη) ή το ότι σε κάποιες εταιρείες η 

προϊσταµένη καµπίνας φορά παντελόνι (ακόµα µια ένδειξη της σηµασίας των 

έµφυλων διαφορών). 

4.3.3 Λειτουργικές θέσεις 

Στον µη-τοπο του αεροδροµίου η πειθαρχία οργανώνει επιµέρους περίπλοκους 

χώρους µε κελιά, θέσεις και σειρές (που αφορούν στη δοµή και λειτουργία κάθε 

επιµέρους κλάδου). Τα πληρώµατα καµπίνας διαθέτουν ξεχωριστούς 

αρχιτεκτονικούς, λειτουργικούς και ιεραρχικούς χώρους, όπως αντίστοιχα οι πιλότοι, 

οι υπάλληλοι αεροδροµίου ή catering έχουν τους δικούς τους και την ίδια ώρα 

συνεργάζονται στον ευρύτερο κοινό (αεροδροµίο). Πρόκειται για χώρους πού εξα- 

σφαλίζουν τήν παγίωση καί έπιτρέπουν τήν κυκλοφορία· ξεχωρί- ζουν άτοµικά τµήµατα 

καί έγκαθιστούν λειτουργικές συνδέσεις" όρίζουν θέσεις καί καταδεικνύουν άξιες· 

χώροι που επιτρέπουν την καθιέρωση συγκεκριµένων ρουτινών και εξοικειώνουν τα 

σώµατα σε µια οικονοµία χρόνου και κινήσεων που επέρχεται µέσα από την  

επανάληψη και την επιτηρούµενη µαθητεία. Τόσο οι ξεχωριστοί χώροι (καµπίνα 

αεροσκάφους, πιλοτήριο, πύλη ελέγχου κλπ.) όσο και ο χώρος που τους εµπερικλείει 

όλους (το αεροδρόµιο) έχουν τη διττή φύση των µικτών χωρών του Foucault που 

είναι ταυτόχρονα πραγµατικοί (αφού ρυθµίζουν τή διάθεση των κτιρίων, των θαλάµων 

καί τής επίπλω- σης) αλλά και ιδεατοί (αφού πάνω σ' αυτή τή διευθέτηση προ- 

βάλλονται χαρακτηρισµοί, αξιολογήσεις καί ιεραρχίες) (Foucault, 2011).                                                  

4.3.4 Θέση στη σειρά και απόσταση απ΄ τα άλλα 

Η παρουσία στο crew room, όπου πιλότοι και ΜΠΘΕ παρουσιάζονται για να 

αναλάβουν τα καθήκοντα τους (check in), να ενηµερωθούν για τα χαρακτηριστικά της 
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πτήσης (briefing) και να συζητήσουν πιθανά σενάρια (emergency briefing) διέπεται 

από τους δικούς της κανόνες και ιεραρχικούς κώδικες. Ο κυβερνήτης της πτήσης 

αποφασίζει πότε ξεκινά το briefing, πόσο θα διαρκέσει και σε ποιο κοµµάτι θα δωθεί 

µεγαλύτερη έµφαση. Οι κινήσεις του προκαλούν ορισµένη συµπεριφορά από το 

πλήρωµα του, ακόµα και όταν δεν παρεµβάλλεται λεκτική επικοινωνία. Υπάρχει η 

(εγκαθιδρυµένη από τη µαθητεία) σχέση σηµατοδότησης στην οποία έχει αναφερθεί ο 

Foucault.  

   Όταν ο επικεφαλής της πτήσης καθίσει στο κυκλικό τραπέζι του briefing, τα 

υπόλοιπα µέλη του πληρώµατος θα πρέπει το ταχύτερο να ολοκληρώσουν τις 

ασχολίες τους (check in, µελέτη του προγράµµατος, εκτύπωση του cabin crew report) 

(ή τυχόν συνοµιλίες µε µέλη άλλων πληρωµάτων) και να καθίσουν για την 

ενηµέρωση πτήσεως. Ο συγκυβερνήτης κάθεται δίπλα στον κυβερνήτη και τα µέλη 

πληρώµατος του θαλάµου επιβατών δίπλα στον προϊστάµενο/η καµπίνας. Η στάση 

του σώµατος, οι χειρονοµίες και ο τόνος της φωνής της ιπτάµενης συνοδού πρέπει να 

συνάδει µε το βαθµό και τη θέση της σε σχέση µε το υπόλοιπο πλήρωµα.  

   Είναι, επίσης, σηµαντικό να αποφεύγονται συµπεριφορές και σχόλια που 

αµφισβητούν την ιεραρχία και τις ήδη καθιερωµένες (από την εταιρεία) θέσεις στη 

σειρά (υψηλότερος βαθµός, αλλά νεότερος στην ηλικία ή νεότερος στην ηλικία και 

ιεραρχία αλλά µε περισσότερα τυπικά προσόντα όπως πανεπιστηµιακές σπουδές, 

γλώσσες κ.α.). Απαιτείται προσοχή για τη µη αποδόµηση της αυθεντίας του ιεραρχικά 

ανώτερου, και µια ιδιότυπη διπλωµατία των ορίων που εξισορροπεί και διαφορίζει τις 

καθαρά επιχειρησιακές από άλλου τύπου αλληλεπιδράσεις. Για παράδειγµα, ακόµα 

και στην περίπτωση που κατά τη συζήτηση σεναρίων αποδειχθεί αδυναµία στην 

ανάκληση των γνώσεων από άτοµο µε θέση ευθύνης, δεν αµφισβητείται η 

πρωτοκαθεδρία του σε ό,τι αφορά την διενέργεια της πτήσης ή τη δεσµευτικότητα 

που δηµιουργούν οι εντολές του. Στην αντίθετη, ωστόσο, περίπτωση ο κυβερνήτης ή 

ο/η προϊστάµενος/η πτήσης έχει τη δικαιοδοσία ακόµα και να κατεβάσει την απλή 

αεροσυνοδό από την πτήση.   

   Η σχέση σηµατοδότησης απορρέει από τη θέση και την αξία που η εταιρία αποδίδει 

στο άτοµο µε τον υψηλότερο βαθµό. Όπως η αεροσυνοδός είναι τα µάτια και αυτιά 
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(όπως συνηθίζεται να λέγεται) του κυβερνήτη στην καµπίνα, έτσι και οι προϊστάµενοι 

λειτουργούν ως τα µάτια και τα αυτιά της εταιρίας σε σχέση µε την επίδοση των 

απλών αεροσυνοδών. Από τις αναφορές τους, η εταιρεία αποκτά γνώση για το 

επιτηρούµενο σώµα των εκπαιδευόµενων, γεγονός που συµβάλλει αφενός στην 

καλύτερη αξιολόγηση και ταξινόµηση τους και αφετέρου στην ανάπτυξη 

αποτελεσµατικότερων πειθαρχικών µεθόδων που θα µπορούσαν να ενσωµατωθούν σε 

µελλοντικά εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

4.4 Αποδοτικότητα και εργαλειακή διαχείριση του σώµατος                                              

   Στα περιορισµένα (χρονικά και τοπικά) πλαίσια της πτήσης και του θαλάµου 

επιβατών, το σώµα της αεροσυνοδού ελίσσεται και καλείται να διεκπεραιώσει 

διαφορετικής φύσεως υποχρεώσεις. Οι κυριότερες αρµοδιότητες της αεροσυνοδού 

είναι να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι διαδικασίες και οι κανόνες ασφαλείας, να 

ελέγχει την κατάσταση και τη διαθεσιµότητα του σωστικού εξοπλισµού του 

αεροσκάφους (οξυγόνα, πυροσβεστήρες, απινιδωτής κ.α.), να εξυπηρετεί και να 

επιλύει τα ζητήµατα που τυχόν προκύπτουν (να παρέχει πληροφορίες για την πτήση, 

κατευθύνσεις στους επιβάτες για να βρουν τη θέση τους, εξοικονόµηση χώρου για την 

τοποθέτηση των αποσκευών, βοήθεια σε άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, ασυνόδευτα 

παιδιά και γονείς που ταξιδεύουν µε βρέφη, διαχείριση απείθαρχων επιβατών, 

σερβίρισµα ή πώληση φαγητών και ποτών), καθώς και να επικοινωνεί µε το υπόλοιπο 

πλήρωµα - τόσο µε τα άλλα µέλη του θαλάµου επιβατών, όσο και µε το πλήρωµα 

θαλάµου διακυβέρνησης (πιλοτήριο) -αλληλεπίδραση µε ξεχωριστούς κώδικες και 

διαφορετικά πρωτόκολλα επικοινωνίας)]. Τέλος, πρέπει να δείχνει ενδιαφέρον προς 

τους  επιβάτες (small chat) διατηρώντας όµως και την ανάλογη απόσταση, ώστε η 

αλληλεπίδραση να παραµένει σε ένα επαγγελµατικό επίπεδο.  
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   Συντρέχουν, λοιπόν, πολλαπλοί ρόλοι στους οποίους η αεροσυνοδός καλείται να 

ανταποκριθεί: της άψογης οικοδέσποινας, του προσεκτικού τροχονόµου, του 

επιτόπιου δικαστή (επίλυση διαφορών µε αναφορά στη νοµοθεσία). Παράλληλα 

οφείλει να διατηρεί µια προσεγµένη εικόνα ως προς µια σειρά παραγόντων: τη στολή, 

το µακιγιάζ, την κόµµωση, τη µη εκδήλωση της κούρασης και των αρνητικών 

συναισθηµάτων.  Πρέπει, τέλος, να επιβεβαιώνει διαρκώς ότι ανταποκρίνεται στο 25

ρόλο και την εξουσία που φέρει η στολή και η πουλάδα, ότι η παρουσία και 

συµπεριφορά της συµβαδίζει µε τις αξίες και την επαγγελµατική ηθική που διακρίνει 

τον χώρο της πολιτικής αεροπορίας, του οποίου (τουλάχιστον στον ευρωπαϊκό χώρο) 

αποτελεί τµήµα . 26

4.5 Σύζευξη σώµατος - εξοπλισµού. 

Ένα πειθήνιο σώµα παράγεται µέσω ενός συστηµατικού και διαρκούς 

καταναγκασµού, ο οποίος αποβλέπει στο σώµα.  Η επιβολή ορίων και περιορισµών 

σε σωµατικό επίπεδο αποτελεί την κυριότερη πτυχή της µικροφυσικής της εξουσίας 

στην οποία αναφέρθηκε ο Foucault. Αποσκοπεί στο να κατευθύνει τις κινήσεις των 

σωµάτων, να καθορίσει τα χωρικά πλαίσια στα οποία είναι επιτρεπτό να κινούνται 

και, τέλος, να ρυθµίσει το χρόνο (κατατµώντας τον σε µικρότερες δραστηριότητες, 

καθεµία απ´τις οποίες έχει τα δικά της χωρικά πλαίσια και τις δικές της χρονικές 

προθεσµίες). 

 Λόγω του ότι η εξωτερική εικόνα της γυναίκας αεροσυνοδού έχει πολύ περισσότερες διαστάσεις σε 25

σχέση µε εκεινη των ανδρών συναδέλφων της, το καθήκον συντήρησής της κατά τη διάρκεια µιας 
πολύωρης πτήσης απαιτεί πρόνοια από πλευράς της, ώστε να εξοικονοµήσει χρόνο (ταχύτερη 
διεκπεραίωση άλλων ασχολιών) αλλά και χώρου (καθώς σε πτήσεις που είναι γεµάτες κόσµο συχνά 
δεν είναι εύκολη η πρόσβαση στα προσωπικά της αντικείµενα).

  Τα διακριτικά ιπτάµενου (πουλάδες) απονέµονται σε ειδική τελετή µετά το πέρας των θεωρητικών 26

και πρακτικών εξετάσεων, επισφραγίζοντας την επιτυχία των εκπαιδευόµενων σε µια σειρά από 
απαιτητικές εξεταστικές δοκιµασίες. Τοποθετούνται στο αριστερό πέτο του σακακιού της στολής και 
συµβολίζουν την ιπτάµενη φύση του επαγγέλµατος για το οποίο εκπαιδεύτηκαν, εξετάσθηκαν και 
αποδείχθηκαν ικανοί να εξασκήσουν. Ωστόσο, σε αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής και του 
πρώην σοβιετικού µπλοκ, δεν απονέµονται ποτέ διακριτικά ιπτάµενου σε γυναίκες, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει αφενός τη θέση της γυναίκας στις κοινωνίες αυτές και αφετέρου την υποτίµηση της 
συµβολής των ΜΠΘΕ στο πτητικό έργο.
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   Η εκτέλεση προκαθορισµένων ενεργειών στο άκουσµα µιας εντολής απαιτεί 

ακρίβεια, ετοιµότητα και προσοχή στη λεπτοµέρεια. Κυρίως όµως προϋποθέτει 

εκπαίδευση, γνώση και εξοικείωση µε τις διαδικασίες.  To παράδειγµα του στρατιώτη 

είναι χαρακτηριστικό. Η εντολή αποτελεί το κέλευσµα για δράση. Ο τρόπος µε τον 

οποίο θα εκτελεστεί η εντολή είναι προδιαγεγραµµένος και εµπεδωµένος καλά ,µέσα 

από µια µακρά και απαιτητική διαδικασία εκπαίδευσης, που στόχο είχε να επιτευχθεί 

η σύζευξη του στρατιώτη µε το όπλο του, η ταύτιση µε τον ρόλο του και η επίγνωση 

του ποια χαρακτηριστικά συγκροτούν την ταυτότητα ενός καλού στρατιώτη. Η κάθε 

κίνηση προϋποθέτει γνώση των επιµέρους, µικρότερων χειρονοµιών απ´ τις οποίες 

συνίσταται και τις οποίες η πειθαρχία έχει ήδη αποσυνθέσει (µέσα από την πανοπτική 

παρατήρηση περιφραγµένων πληθυσµών) και κανονικοποιήσει (µέσα από την 

ανάπτυξη συστηµάτων πειθάρχησης και εκγύµνασης) µε στόχο να παράγει µετρήσιµα 

αποτελέσµατα.  

   Η αεροπορική επικοινωνία είναι κωδικοποιηµένη και αποτελείται από σύντοµες και 

σαφείς εντολές που διασφαλίζουν ότι η αλληλεπίδραση µεταξύ καµπίνας και 

πιλοτηρίου πραγµατοποιείται µε τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα και σαφήνεια. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγµα αυτής της επικοινωνίας που αντικατοπτρίζει τη στενή 

σύνδεση ακουστικών ερεθισµάτων/παραγγελµάτων και σώµατος/εξοπλισµού του 

αεροσκάφους (αλλά και τη δύναµη των πειθαρχικών τεχνικών να ορίζουν το σώµα) 

είναι η εντολή `Cabin crew doors to arm and cross check`. 

   Στα µεγάλα αεροσκάφη όλες οι έξοδοι (πόρτες εισόδου/εξόδου και έκτακτης 

ανάγκης/παράθυρα) είναι εφοδιασµένες µε τσουλήθρες, οι οποίες οπλίζονται πριν από 

κάθε πτήση και αφοπλίζονται µετά από κάθε ασφαλή προσγείωση και µετά από 

εντολή του κυβερνήτη (Cabin crew disarm slides and cross-check). Ο λόγος που 

οπλίζονται πριν την απογείωση είναι διότι σε περίπτωση ανάγκης καιι µετά από µία 

αναγκαστική προσγείωση, η εκκένωση του αεροσκάφους πρέπει να πραγµατοποηθεί 

µέσα σε 90 δευτερόλεπτα το αργότερο. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση (π.χ. για να 

οπλιστούν εκείνη τη στιγµή οι τσουλήθρες) µπορεί να αποβεί µοιραία για τη ζωή 

επιβατών και πληρώµατος. Κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τις αντιδράσεις και την 

κατάσταση του πληρώµατος σε µια τέτοια περίσταση (σε ένα απαισιόδοξο σενάριο θα 
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µπορούσαν τα µέλη του πληρώµατος να έχουν χάσει τις αισθήσεις τους ή να 

βρίσκονται σε κατάσταση αρνητικού πανικού) όποτε οι τσουλήθρες πρέπει να είναι 

οπλισµένες, ώστε οποιοσδήποτε και αν ανοίξει τις πόρτες εξόδου, να ενεργοποιήσει 

αυτόµατα και το ξεδίπλωµα τους.  

   Οι τσούληθρες οπλίζονται µε τη χρήση ενός ειδικού µοχλού (level) για την αλλαγή 

θέσης του οποίου πρέπει πρώτα να αφαιρεθεί το pin από µια µικρή εσοχή στην οποία 

βρίσκεται. Αν δεν αφαιρεθεί το pin, ο µοχλός δεν κινείται και αυτό έχει τοποθετηθεί 

εκεί ακριβώς για να ενισχύσει την επαγρύπνηση κατά την εκτέλεση αυτής της 

διαδικασίας που είναι η σηµαντικότερη από άποψη ασφάλειας πτήσης (σε ό,τι αφορά 

το κοµµάτι της καµπίνας).  

   Η εντολή ´arm slides´ δίνεται αφού έχει ολοκληρωθεί η επιβίβαση, οι πόρτες έχουν 

κλείσει και ο κυβερνήτης ξεκινά να εκτελεί τις διαδικασίες που προβλέπει το δικό του 

checklist για την απογείωση. Οι ιπτάµενες συνοδοί στο άκουσµα της εντολής 

οφείλουν να διακόψουν οποιαδήποτε δραστηριότητα τους στην καµπίνα ή στα galley 

και να πάνε στις πόρτες τους .  Η εντολή εκτελείται σε τρεις κινήσεις (pin-level-pin). 27

Το pin πρέπει να βγει από τη θέση του, ο µοχλός να τοποθετηθεί στη θέση armed και 

το pin να επανατοποθετεί, “κλειδώνοντας” τη νέα θέση και πιστοποιώντας οτι η 

ενέργεια εκτελέστηκε σωστά.  

   Στη συνέχεια οι ιπτάµενες συνοδοί που βρίσκονται στην ίδια περιοχή ευθύνης 

(µπροστινό ή πίσω τµήµα του αεροσκάφους) πρέπει να ελέγξουν η µία την πόρτα της 

άλλης. Έχει εκτελεστεί η εντολή σωστά; Είναι ο µοχλός σε θέση armed; Αν ναι, οι 

συνοδοί που βρίσκονται στο πίσω µέρος της καµπίνας ανακοινώνουν στο PA 

(passenger address) ´doors armed and crossed checked´. Η ανακοίνωση αυτή, αν και 

ακούγεται σε όλη την καµπίνα, απευθύνεται µόνο στη προϊσταµένη και εκείνη πρέπει 

να την επαναλάβει στους πιλότους, µέσω interphone αυτή τη φορά.  

 Βάσει της θέσης που πετά στην συγκεκριµένη πτήση (και η οποία καθορίζεται στο briefing), κάθε 27

αεροσυνοδός έχει µια  συγκεκριµένη περιοχή ευθύνης (µία έξοδο και ορισµένες σειρές). 
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   Η διαδικασία αυτή πραγµατοποείται κάθε φορά και παρά το γεγονός ότι οι πιλότοι 

έχουν ενδείξεις στα όργανα και τις οθόνες τους (panels) για το αν οι πόρτες είναι 

οπλισµένες ή όχι. Η σύζευξη σώµατος και εξοπλισµού για την εκτέλεση της εντολής 

(level, pin, interphone) όπως και ο συντονισµός και η επικοινωνία µεταξύ 

πληρώµατος καµπίνας και θαλάµου διακυβερνήσεως αποσκοπεί στην επαγρύπνηση, 

την συγκέντρωση στις επιµέρους κινησεις που περιλαµβάνονται στην εκτέλεση της 

εντολής και εντέλει την συνευθύνη σε ό,τι αφορά το αποτέλεσµα µίας σηµαντικής 

διαδικασίας που σχετίζεται µε την ασφάλεια. Εξάλλου, ένα από τα µεγαλύτερα λάθη 

που µπορεί να κάνει στην καριέρα της µια ιπτάµενη συνοδός είναι να µην 

απασφαλίσει σωστά τις πόρτες διακινδυνεύοντας ατύχηµα ή και δυστύχηµα.   28

 Σε περίπτωση ακούσιας ενεργοποίησης των τσουληθρών κινδυνεύει η ζωή των υπαλλήλων εδάφους 28

που µπορεί να βρίσκονται πάνω στη σκάλα που εφαρµόζεται στην πόρτα του αεροσκάφους για την 
αποβίβαση - πέραν της τεράστιας οικονοµικής ζηµίας για τη εταιρεία (που προκύπτει από το κόστος 
για την αποκατάσταση τους, αλλά την αρνητική φήµη που ένα τέτοιο λάθος συνεπάγεται). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5o  
ΜΕΣΑ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  

5.1. Τεχνικές εκγύµνασης στο πλαίσιο των εκπαιδεύσεων 

Ως προς τις τεχνικές εκγύµνασης του σώµατος  θα µπορούσαµε να τις διακρίνουµε 29

σε εξωτερικές (φουκωικού τύπου – επιβεβληµένες βάσει εταιρικών κανονισµών στο 

πλαίσιο των εκπαιδεύσεων) και εσωτερικές (αυτοεπιβαλλόµενες - όπου τόσο τα 

κριτήρια, όσο και τα µέσα επίτευξης του επιθυµητού αποτελέσµατος είναι προϊόν 

αυτοαξιολόγησης, προσωπικής αντίληψης και τρόπου πρόσληψης των καταστάσεων). 

Στην πρώτη περίπτωση στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων και η οµοιοµορφία, ενώ 

στη δεύτερη η οικειοποίηση ενός έξωθεν επιβεβληµένου µοντέλου και η ενίσχυση 

του “ανθρωπίνου κεφαλαίου” . Μέσα για την επίτευξη των στόχων είναι στην πρώτη 30

περίπτωση η ιεραρχική επιτήρηση, η εξέταση και η κανονικοποιητική κύρωση, ενώ στη 

δεύτερη ο προσωπικός πανοπτισµός και η εξατοµικευτική διαδικασία οικειοποίησης 

των πειθαρχικών κανόνων και προτύπων.    

   Κάθε στάδιο της εκπαίδευσης, όπως και κάθε στάδιο του εν υπηρεσία χρόνου 

εµπεριέχει σχέσεις εξουσίας µεταξύ διαφορετικών βαθµίδων (κυβερνήτες, 

εκπαιδευτές, προϊστάµενοι καµπίνας) και το σύνολο των δραστηριοτήτων 

καθορίζεται βάσει αυτών. Με την είσοδο στο χώρο παρουσίασης για την ανάληψη 

 Ο Mauss (1973) θεωρεί πως η συγκρότηση µιας συνεκτικής “θεωρίας της τεχνικής του 29

σώµατος” (που θα µελετά τους “τρόπους µε τους οποίους οι άνθρωποι σε κάθε κοινωνία χρησιµοποιούν 
το σώµα τους κατά τρόπο παραδοσιακό”) είναι εφικτή, ωστόσο, διευκρινιζει πως η µελέτη των 
τεχνικών του σώµατος αποτελεί µια “ενδιάµεση περιοχή” και δεν περιορίζεται σε ένα µόνο 
οριοθετηµένο επιστηµονικό πεδίο. 

 Στον πυρήνα της θεωρίας ανθρωπίνου κεφαλαίου βρίσκεται η πεποίθηση πως το σύνολο των 30

γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ταλέντων, της εµπειρίας, της σοφίας, των καινοτόµων ιδεών συνιστούν 
τη βάση που καθορίζει τη δυναµική του πεδίου στο οποίο όλα αυτά τα εφόδια θα διοχετευθούν. Η 
αύξηση τους συνιστά επένδυση σε ατοµικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Aντιστοίχως, σε εταιρικό ή κοινωνικό 
επίπεδο, όταν µια εταιρεία ή µια χώρα επενδύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων / 
πολιτών της ενισχύει το “εταιρικό” ή “κοινωνικό” της κεφάλαιο.  

Όπως κάθε ειδος κεφαλαιου, ετσι και το ανθρωπινο, αποσκοπεί στο να αποτελεσει πηγή µελλοντικών 
ωφελειών/κερδών και κίνητρο για την επαυξηση του ειναι ακριβως αυτη η προοπτική. Το κεφάλαιο 
αυτό αποτελεί µη µεταβιβάσιµο προσόν, κάτι σαν “περιουσιακό στοιχείο” (Malhorta, 2000) που 
συνοδεύει πάντα το άτοµο που το κατέχει και καθιστά δυνατή την επίτευξη υψηλών στόχων. 
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των καθηκόντων, το σώµα αρχίζει να λειτουργεί συνδυαστικά/ σε σχέση µε εκείνα 

των άλλων µελών του πληρώµατος. Υπάρχει µια ορισµένη σειρά κατά την οποία 

επιτελείται η κάθε διαδικασία και ορισµένη προτεραιότητα που καθορίζεται από τη 

θέση.  

   Διαφορετική οικονοµία κινήσεων απαιτείται κατά τον έλεγχο στις πύλες του 

αεροδροµίου, όπου το σώµα καλείται να ανταποκριθεί σε διαφορετικούς ρυθµούς και 

πρωτόκολλα επικοινωνίας. Οι κινήσεις πρέπει να είναι γρήγορες, η κάρτα 

αεροδροµίου να βρίσκεται σε εµφανές σηµείο, το σακάκι, τα γοβάκια, το καπέλο, το 

φουλάρι και τα µεταλλικά αντικείµενα (ρολόι, κοσµήµατα) να βγουν και να 

τοποθετηθούν µε συγκεκριµένο τρόπο ώστε να περάσουν από τον έλεγχο. Ιδιαίτερα 

για τις γυναίκες αεροσυνοδούς ισχύουν πρόσθετοι (άγραφοι) κανόνες. Η αποδόµηση 

της εικόνας τους (για να ανταποκριθούν στους ελέγχους ασφαλείας) και η 

επανασυναρµολόγησή της µέσα σε ελάχιστα λεπτά (για να ανταποκριθούν στα 

αισθητικά πρότυπα που έχει θέσει η εταιρεία ως προς την εξωτερική τους εικόνα) 

αποτελεί µια διαδικασία που επιφορτίζει το σώµα µε πρόσθετο άγχος.  

   Οι κινήσεις πρέπει να είναι γρήγορες ώστε να µην χάνεται χρόνος, καθυστερώντας 

τα υπόλοιπα µέλη του πληρώµατος και δυσκολεύοντας το έργο των υπαλλήλων του 

αεροδροµίου. Παρεξηγήσεις και αναφορές µπορεί να προκύψουν µε αφορµή τις 

συγκεκριµένες διαδικασίες (και την οικονοµία κινήσεων που αυτές απαιτούν) κατά τη 

διαδικασία του ελέγχου στις πύλες του αεροδροµίου, . Άλλοι εθιµικοί κανόνες, όπως 31

το ότι πρέπει να προηγείται ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του υπόλοιπου 

πληρώµατος, αν και παρωχηµένοι, επίσης µπορεί επίσης να προκαλέσουν 

παρεξηγήσεις αν αγνοηθούν. Αν, επί παραδείγµατι, δεν παραχωρηθεί η 

 Συγκεκριµένες διαδικασίες µπορεί να προσλάβουν έως και εξευτελιστικό χαρακτήρα (αναλόγως της 31

διάθεσης και του τρόπου εκείνου που τις διενεργεί) και να δηµιουργηθούν εντάσεις. Για παράδειγµα, 
είναι συχνό φαινόµενο οι παρεξηγήσεις κατά την ψηλάφηση του κότσου. Συχνά ο υπερβάλλων ζήλος 
του προσωπικού ασφαλείας στην αναζήτηση τυχόν επικίνδυνων αντικειµένων που µπορεί να έχουν 
τοποθετηθεί στα µαλλιά, προκαλεί εντάσεις. Έτσι µετά τον έλεγχο οι ιπτάµενες οφείλουν να 
επιµεληθούν από την αρχή την κόµµωση τους πριν αποµακρυνθούν από την πύλη, διαδικασία που δεν 
µπορεί να παραµεληθεί καθώς το σωστό χτένισµα αποτελεί σηµαντικό στοιχείο της εικόνας που 
παρουσιάζει απέναντι στους επιβάτες,  καθώς και κριτήριο της εν-πτήση αξιολόγησης της. 
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προτεραιότητα από εκείνον που ιεραχικά την κατέχει, θεωρείται αγένεια, τα µέλη 

πληρώµατος να προχωρούν µπροστά από τον κυβερνήτη της πτήσης . 32

   Η εκπαίδευση αποτελεί µία διαδικασία διάπλασης/κατασκευής νέων επαγγελµατιών 

που καθορίζει την µελλοντική πορεία τόσο της επιχείρησης (συνολικά)  όσο και 33

(µεµονωµένα) του κάθε εκπαιδευόµενου -ανεξάρτητα από το αν αυτή η πορεία θα 

συνεχίσει να είναι κοινή ή όχι. Μέσω της εκπαίδευσης και του on-the-job training οι 

αεροπορικές εταιρείες αξιοποιούν το ήδη υπάρχον ανθρώπινο κεφάλαιο (‘human 

capital’ ) και µέσα από την προσφορά εξειδικευµένης γνώσης ντρεσάρουν το νέο 34

επαγγελµατία σύµφωνα µε τις στοχεύσεις της κάθε εταιρείας.  

  Η ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου (µέσω της εκπαίδευσης και της ορθής 

εκγύµνανσης/τεχνικών σώµατος) συνιστά επένδυση, που προσθέτει οικονοµική αξία 

στην επιχείρηση καθώς επιδρά θετικά στη µακροβιότητα, το κύρος και την αύξηση 

της κερδοφορίας της. Η αύξηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών -και η 

καλή φήµη που αυτή συνεπάγεται- συµβάλλει στην δηµιουργία ενός ισχυρού brand 

name, που επιτρέπει στις εταιρείες να εξοικονοµήσουν πόρους από την διαφήµιση και 

να τους διαθέσουν σε άλλους τοµείς, όπως για παράδειγµα στην αγορά νέων 

αεροσκαφών. 

   Το στάδιο της εκπαίδευσης συχνά καθορίζει όλη την πορεία τους τόσο στο πλαίσιο 

της εταιρείας, όσο και γενικότερα την µετέπειτα επαγγελµατική τους εξέλιξη, καθώς 

εφοδιάζονται µε γνώσεις, παραστάσεις και εµπειρίες που θα τις συνοδεύουν ως 

«προσωπικό κεφάλαιο» σε οποιαδήποτε σταδιοδροµία και αν επιλέξουν. Πρόκειται 

για µία διαδικασία που απαιτεί χρόνο, προσπάθεια, πολλή µελέτη και προσωπικό 

ενδιαφέρον, το τέλος του οποίας επισφραγίζεται µε την επιτυχία στις θεωρητικές 

(γραπτές) εξετάσεις, αλλά και σε πρακτικές δοκιµασίες (scenarios).  

 Το ίδιο ισχύει ακόµα και για τη µεταφορά µε βαν οχήµατα από την πύλη του αεροδροµίου στη θέση 32

όπου είναι σταθµευµένο το αεροσκάφος (και αντίστροφα). Ο κυβερνήτης µπαίνει πρώτος, τακτοποιεί 
τις αποσκευές του και επιλέγει τη θέση πιο κοντά στον οδηγό. 

 Ο τρόπος και η ποιότητα της εκπαίδευσης των πληρωµάτων µαρτυρά το επίπεδο σοβαρότητας των 33

εταιρειών σε θέµατα ασφάλειας και έχει επιπτώσεις στη δηµόσια εικόνα και το κύρος τους, τόσο ως 
αξιόπιστων αεροµεταφορέων όσο και ως σοβαρών εργοδοτών. 
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  Η οργάνωση της εκπαίδευσης ακολουθεί (τηρουµένων των αναλογιών) το 

πειθαρχικό µοτίβο του 17ο αιώνα στο οποίο αναφέρθηκε ο Foucault 

(προγραµµατισµένη απασχόληση, χρονική ρύθµιση της πράξης, συσχέτιση σώµατος-

χειρονοµίας, σπονδύλωση σώµατος-αντικειµένου, εξαντλητική χρησιµοποίηση) και 

αποτελείται από διαφορετικά επίπεδα (καθένα από τα οποία έχει συγκεκριµένη 

διάρκεια και διαβαθµίσεις και καταλήγει στην εξέταση ή στην κανονικοποιητική 

κύρωση εφόσον χρειαστεί). 

   Οι αεροπορικές εταιρείες εκπαιδεύουν το προσωπικό τους σε συνάρτηση κυρίως µε 

το έτος εισαγωγής τους και τον υπηρεσιακό βαθµό. Η αρχική/εισαγωγική εκπαίδευση  

(initial training) προβλέπεται για εκείνες που δεν έχουν προηγούµενη εργασιακή 

εµπειρία ως µέλη πληρώµατος θαλάµου επιβατών (ΜΠΘΕ) και αποσκοπεί στην 

απόκτηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πιστοποίηση της 

επαγγελµατικής τους ικανότητας. Πρόκειται για «χρόνο κατάρτισης» που εισαγάγει 

σταδιακά τον εκπαιδευόµενο στις απαιτήσεις του επαγγέλµατος (σε θεωρητικό και 

πρακτικό επίπεδο), εξοικειώνοντάς τον µε τα χαρακτηριστικά, τις ρουτίνες, τις 

ανάγκες και προκλήσεις του.  

   Το θεωρητικό σκέλος επικεντρώνεται στην εκµάθηση του επιχειρησιακού 

εγχειριδίου (cabin crew safety manual), στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα 

καθήκοντα των ΜΠΘΕ, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροπλάνου και των 

σωστικών µέσων, οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε περίπτωση έκτατης ανάγκης 

(π.χ. προετοιµασία καµπίνας για εκκένωση του αεροσκάφους, crowd control) και τα 

πρωτόκολλα επικοινωνίας µε το πιλοτήριο σε κάθε περίπτωση. Επίσης, περιλαµβάνει 

την εκπαίδευση παροχής πρώτων βοηθειών (first aid training), µεταφοράς 

επικίνδυνων υλικών (dangerous goods), καθώς και της συνεργασίας και 

αποτελεσµατικής επικοινωνίας µεταξύ των πληρωµάτων (CRM).  

   Το πρακτικό σκέλος περιλαµβάνει επισκέψεις σε αεροσκάφη (aircraft visits), 

προσοµοιώσεις πτήσεων και σενάρια έκτακτων αναγκών (αεροπειρατείας, 

αποσυµπίεσης της καµπίνας, προσθαλάσσωσης, εκδήλωσης φωτιάς κ.α.). Η κύρια 

επιδίωξη σε αυτή τη φάση είναι η συνειδητοποίηση των κανόνων και η απόκτηση  

«αεροπορικής κουλτούρας», στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ασφάλεια.    
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5.2. Πρακτική εκπαίδευση. 

  Στη συνέχεια ακολουθεί ο «χρόνος πρακτικής» (on-the-job training) που ξεκινά µε 

τα line-checks και συνεχίζει µε την, διάρκειας ενός µήνα, «επιτήρηση» των  

νεοεισερχόµενων στο επάγγελµα από άτοµα µε πολυετή εµπειρία (συνήθως 

προϊσταµένες καµπίνας). Κάθε νέα αεροσυνοδός «ανατίθεται» σε µία checker 

(«µαµά») η οποία αναλαµβάνει την εκπαίδευση και αξιολόγηση της. Η διαδικασία 

αυτή έχει δύο σκέλη: αφενός µεν το µυητικό (καθώς οι “µαµάδες” αναλαµβάνουν την 

εκπαίδευση του “παιδιού” που τους έχει ανατεθεί και είναι υπεύθυνες στο να 

διευκολύνουν τον εγκλιµατισµό και την εξοικείωση του µε το χώρο και τις 

διαδικασίες του αεροπλάνου), αφετέρου δε το ελεγκτικό, καθώς καλούνται να 

ελέγχουν και να αξιολογούν τις νέες αεροσυνοδούς ως προς µια σειρά παραγόντων 

(συνέπεια, επίπεδο γνώσεων, τήρηση των διαδικασιών, ένστολη εµφάνιση, 

συµπεριφορά προς συναδέλφους και επιβάτες). 

   “Ο χρόνος του σώµατος, σ´αυτα τα συστήµατα εξουσίας, ελέγχεται τόσο ασφυκτικά 

όσο ο χώρος του: η σφυρίχτρα του εργοστασίου και το κουδούνι του σχολείου 

χαρακτηρίζουν τη διαίρεση του χρόνου σε διακριτές και τεµαχισµένες ενότητες που 

ρυθµίζουν τις διάφορες δραστηριότητες της ηµερας” (Lee Bartky, 1997 ). Η τήρηση 35

του προγράµµατος και των εντολών, η επιτυχής εκτέλεση των προβλεπόµενων 

διαδικασιών, η σύζευζη σώµατος και εξοπλισµού αποτελούν αποδείξεις επιτυχηµένων 

πειθαρχικών πρακτικών. Μαρτυρούν την σωµατικοποίηση των πειθαρχικών κανόνων, 

που επήλθε µέσα από την εκπαίδευση και την ορθή εκγύµναση και εντέλει την 

επίτευξη του διπλού στόχου της πειθαρχίας: την κατασκευή υπάκουων/ωφέλιµων  

σωµάτων και τη ρύθµισή τους κατά τρόπο που θα µεγιστοποιεί τη συνδυασµένη 

αποδοτικότητα τους.  

   Παρατηρώντας τη µεγάλη εικόνα, δε διαφέρουν ιδιαίτερα οι καταναγκασµοί που 

διέπλασαν το σώµα του στρατιώτη ή του µαθητή του 18ου αιώνα, απ´ εκείνους που 

ορίζουν την κατασκευή του σώµατος της αεροσυνοδού της µετανεωτερικότητας. 

Όπως ο ιδανικός στρατιώτης θα πρέπει να αναγνωρίζεται από µακριά (Foucault, 

 https://bestimmung.blogspot.com/2016/02/foucault.html 35
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2011: 155), έτσι και η αεροσυνοδός πρέπει να φέρει όλα εκείνα τα σηµάδια που είναι 

χαρακτηριστικά της ιδιότητας της. Η στρατιωτική ρητορική της τιµής αντικαθίσταται 

από µια ρητορική της διακριτικότητας/σεµνότητας και της “υπερηφάνειας” που 

γενικότερα συνδέεται µε το χώρο της αεροπορίας (όχι µόνο της πολεµικής αλλά και 

της πολιτικής).  

   Κοµµάτι της εκπαίδευσης αποτελεί η εξάσκηση στον τρόπο βαδίσµατος και την 

ορθή στάση του σώµατος εντός και εκτός του αεροσκάφους. Η εικόνα εκτός του 

αεροσκάφους είναι επίσηµη και αποσκοπεί στο να είναι εντυπωσιακή και να εκπέµπει 

αρτιότητα και κύρος. Όλο το πλήρωµα πρέπει να φορά (και όχι να κρατά στο χέρι) τα 

σακάκια που φέρουν τα διακριτικά της πολιτικής αεροπορίας (το σήµα της εταιρείας 

και την πουλάδα), οι γυναίκες να φορούν το φουλάρι, τις ψηλοτάκουνες γόβες και το 

καπέλο (αν προβλέπεται ως τµήµα της στολής). Με όρθιο παράστηµα (ώστε να 

αναδεικνύεται η στολή), σταθερό βηµατισµό, σοβαρό ύφος και κινήσεις γρήγορες και 

προσεγµένες (που µαρτυρούν εξάσκηση και εµπειρία), η ιπτάµενη συνοδός οφείλει να 

κινείται στο χώρο του αεροδρόµιο µε άνεση και επίγνωση των συµβολισµών που 

φέρει η ένστολη εικόνα της. Η εικόνα αυτή διατηρείται και στο αεροσκάφος κατά την 

επιβίβαση (έως ότου κλείσουν και οπλιστούν οι πόρτες) και “επιστρέφει” λίγο πριν 

την αποβίβαση. Στο ενδιάµεσο διάστηµα, οι γυναίκες αεροσυνοδοί θα πρέπει να 

αλλάξουν τις γόβες µε χαµηλά παπούτσια καµπίνας και σταδιακά να αποµακρυνθούν 

από την εικόνα της αγέρωχης αεροσυνοδού και να οικειοποιηθούν εκείνη της 

“σερβιτόρας του αέρα”.  

   Το σώµα γίνεται “µικρότερο”, πιο λειτουργικό και ευέλικτο. Προετοιµάζεται για 

την επόµενη φάση της πτήσης, όπου κεντρικό ρόλο αποκτά το κοµµάτι της 

εξυπηρέτησης και του service. Tο µεταξωτό φουλάρι βγαίνει πριν τοποθετηθεί η 

ποδιά, η στάση του σώµατος και η ταχύτητα των κινήσεων αλλάζουν και 

προσαρµόζονται στις τρέχουσες ανάγκες που είναι, κάτα κύριο λόγο, χειρωνακτικές. 

Η αλλαγή από το ένα  πρότυπο στο άλλο συνδέεται και µε συγκεκριµένες διαδικασίες 

ασφαλείας. Η εντολή ´Doors to arm/disarm´ εκτός του ότι µαρτυρά την συνάρθρωση 

σώµατος /αντικειµένων (όπως είδαµε παραπάνω), σηµατοδοτεί τη µετάβαση στο 
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επόµενο στάδιο, ενεργοποιώντας αλλαγές ως προς την εξωτερική εικόνα και την 

οικονοµία των κινήσεων του σώµατος. 

  Το επάγγελµα της αεροσυνοδού ανήκει στην κατηγορία των τυπικών γυναικείων 

επαγγελµάτων, στα οποία -όπως επισηµαίνει και η Bartky (1988)- η ευγένεια, η 

υποτακτικότητα και η εξυπηρετικότητα αποτελούν στάσεις άρρηκτα συνδεδεµένες µε 

τη φύση του επαγγέλµατος. Η εργαζόµενη καλείται να φοράει ένα χαµόγελο στο 

πρόσωπό της για όλη την εργάσιµη ηµέρα, ανεξαρτήτως της εσωτερικής της 

κατάστασης. Εκτός, όµως, του ότι οφείλει να είναι φρέσκια και ευχάριστη, είναι 

σηµαντικό να µην καταλαµβάνει χώρο -τόσο µεταφορικά (ως προς την εκδήλωση της 

προσωπικότητας και των συναισθηµάτων της), όσο και κυριολεκτικά (ως προς τις 

διαστάσεις του σώµατος της).  Ιδανικά η αεροσυνοδός θα πρέπει να είναι τόσο 

αδύνατη, ώστε να µην διαγράφεται καθόλου το σώµα της κάτω από την στολή, τόσο 

περιποιηµένη ώστε να αποδίδει την ανάλογη επισηµότητα/βαρύτητα στην εµπειρία 

της πτήσης και τόσο ίδια µε τις ένστολες συναδέλφους της, ώστε να µην ξεχωρίζει, 

διαταράσσοντας την οµοιογένεια του συνόλου. Στόχος είναι η συγκάλυψη κάθε 

στοιχείου που αποπνέει µοναδικότητα και τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την 

επίτευξή της είναι οι σαφείς οδηγίες και κατευθυντήριες γραµµές από την εταιρεία 

(σε σχέση µε το επιθυµητό µακιγιάζ, την κόµµωση, το ύφος του προσώπου και τη 

στάση του σώµατος)  και αν δεν αρκούν η κανονικοποιητική κύρωση (µε τη µορφή 36

παρατηρήσεων ή της στασιµότητας/µη προαγωγής). 

 Η στάση του σώµατος, οι συµβουλές για τη φροντίδα των στολών, οι οδηγίες για το µακιγιάζ και την 36

κόµµωση αποτελούν ξεχωριστό τµήµα της εκπαίδευσης που, στις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες 
καταλαµβάνει µόνο µία ηµέρα, σε εταιρείες όµως του εξωτερικού διδάσκεται για αρκετό µεγάλο 
χρονικό διάστηµα από επαγγελµατίες του είδους.
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5.3. Αυτοεπιβαλλόµενες πειθαρχίες για την ενίσχυση του “προσωπικού 

κεφαλαίου”. 

   Η συνδυασµένη ανατοµο- και βιο-/πολιτική εξατοµίκευση και η αντιµετώπιση του 

σώµατος σαν ένα είδος κεφαλαίου (επιχείρησης) προς αξιοποίηση/εκµετάλλευση 

µέσω της συσσώρευσης δεξιοτήτων και µε σκοπό την συσσώρευση (προνοµίων, 

υλικών αγαθών, αυξηµένου κύρους) οδηγεί στην επιβολή προσωπικών πειθαρχιών, µε 

καταναγκασµούς που συχνά είναι αυστηρότεροι και περισσότερο τιµωρητικοί για το 

φυσικό σώµα από εκείνους που επιβάλλονται από τις εκάστοτε εξουσίες. Μπορεί το 

σώµα να µην αποτελεί τον άµεσο στόχο της εξουσίας κατά τον τρόπο που 

αποτελούσε στις κοινωνίες της κυριαρχίας, ωστόσο η πειθάρχησή του βάσει 

συγκεκριµένων (ρητών ή άρρητων) κανόνων και νορµών καθορίζει τις ευκαιρίες ζωής 

του ατόµου - όπως την ένταξη ή τον αποκλεισµό του στην αγορά εργασίας, τη θέση 

του στο πλαίσιο (ορατών ή υπόγειων ) ταξινοµήσεων.  37

   Συγκεκριµένες προκαταλήψεις και κυρίαρχα πρότυπα σε σχέση µε την ιδανική 

γυναικεία φιγούρα οδηγούν τις γυναίκες στην υιοθέτηση τεχνικών για την απώλεια 

βάρους, τη σµίλευση του σώµατος, την απόκρυψη των σηµαδιών της ηλικίας ή την 

αποτροπή της εκδήλωσης των συναισθηµάτων. “Το άτοµο αυθυποβάλλεται σε 

συγκεκριµένους καταναγκασµούς (δίαιτα, άσκηση, παρεµβάσεις αισθητικής) στην 

προσπάθεια του να ανταποκριθεί σε ένα ιδεατό µοντέλο και να ενισχύσει το 

προσωπικό του “κεφαλαίο” (που για τις ιπτάµενες συνοδούς δεν αποτελούν µόνο οι 

δεξιότητες, οι ακαδηµαϊκοί τίτλοι και η γνώση ξένων γλωσσών, αλλά και η καλή 

εξωτερική εµφάνιση, η νεότητα (πραγµατική ή φαινοµενική) και ένα σώµα δυνατό µα 

ταυτόχρονα κοµψό. 

 Υπάρχουν κριτήρια τα οποία, αν και δεν είναι πάντα διακηρυγµένα, ωστόσο αποτελούν 37

καθοριστικούς παράγοντες για την πρόσληψη ή µη ενός ατόµου.
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                               ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

   Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση των τρόπων µε τους 

οποίους επηρεάζεται/κατασκευάζεται το σώµα της ιπτάµενης συνοδού στο πλαίσιο 

της ανατοµο- και βιοπολιτικής εξατοµίκευσης των κοινωνιών της µετανεωτερικής 

εποχής και της αυξηµένης παρακολούθησης. Υπό το πρίσµα της πρώιµης φουκωικής 

ανάλυσης των συστηµάτων εξουσίας µελετήθηκε η µετάβαση από τις κοινωνίες της 

πειθαρχίας στις κοινωνίες του ελέγχου, αλλά και οι µετασχηµατισµοί που αυτή 

επέφερε αφενός ως προς τις τεχνικές διαχείρισης πληθυσµών και αφετέρου ως προς 

την κατασκευή χρήσιµων και λειτουργικών σωµάτων. Η προσέγγιση των ερευνητικών 

ερωτηµάτων έγινε µε τη µέθοδο της "αναλυτικής αυτοεθνογραφίας”, σε συνδυασµό µε   

την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και τη διερεύνηση διαδικτυακών πηγών, 

ενώ ως προς την εξαγωγή συµπερασµάτων ελήφθησαν υπόψιν συγκεκριµένοι 

περιορισµοί. 

   Ο Michel Foucault στο έργο του “Επιτήρηση και Τιµωρία. Η Γέννηση της Φυλακής” 

αναδεικνύει την σχέση µεταξύ της µετάβασης σε ένα νέο τύπο εξουσίας (άνοδος 

κοινοβουλευτισµού) και της πειθαρχίας. Η διαµόρφωση µιας κοινωνικής 

πραγµατικότητας πολύ διαφορετικής από εκείνη του προηγούµενου καθεστώτος της 

µοναρχίας απαιτoύσε νέα µέσα διαχείρισης µονάδων και µαζών. Στο νέο σύστηµα 

που οικοδοµείται, η διάρθρωση του πολιτικού σκέλους βάσει κοινοβουλευτικών 

θεσµών συνδυάζεται µε µια νέου τύπου πειθαρχία που αποµακρύνεται από το 

µοντέλο της κυριαρχίας και έχει ως µοναδα ανάλυσης (αλλά και ως στόχο) το 

ανθρώπινο σωµα.  

   Το σώµα πρέπει να εξεταστεί, αναλυθεί και συναρµολογηθεί προς διευκόλυνση της 

χειραγώγησης και χρησιµοποίησής του κατά τον πιο ωφέλιµο για την εξουσία τρόπο. 

Η “εκµετάλλευση” του δεν έγκειται, πλέον, στην φυσική υποταγή ή την απόσπαση 

των προϊόντων της εργασίας του, αλλά στη ρύθµιση του τρόπου µε τον οποίο 

σκέπτεται, ενεργεί - ακόµα και του τρόπου µε τον οποίο κινείται στο χώρο (ρύθµιση 

ανατοµίας). Η επιτυχία της εξουσίας συνδέεται µε την επιλογή και εφαρµογή των 

κατάλληλων εργαλείων διάπλασης του σώµατος µε στόχο τη µεγιστοποίηση των 

ωφέλιµων δυνάµεων του. Μέσα για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η σωστή 

κατανοµή των ατόµων στο χώρο και η πανοπτική παρακολούθηση. 
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     Όπως οι πειθαρχίες του Foucault εξελίσσονταν κάτα έναν δαρβινικού τύπου 

τρόπο, έτσι και στη µετανεωτερική κοινωνία, τα πρότυπα δεν παραµένουν σταθερά, 

µετεξελίσσονται συν τω χρόνω και προσαρµόζονται, διατηρώντας όµως έναν βασικό 

κορµό - ο οποίος συγκροτείται από τα στοιχεία εκείνα που επιβίωσαν ως τα 

θεµελιωδέστερα χαρακτηριστικά. Με δεδοµένο αυτό, αρχικά εξετάστηκε ο τρόπος µε 

τον οποίο ρυθµίζεται, οργανώνεται, ταξινοµείται το πλήθος όσων επιθυµούν να 

εισέλθουν στο χώρο της πολιτικής αεροπορίας και να εργαστούν ως πληρώµατα 

καµπίνας (ρύθµιση πολλαπλότητας) αλλά και οι ατοµικές πρακτικές που 

χρησιµοποιούνται για την οικειοποίηση των πειθαρχικών προταγµάτων - εθελούσια 

υπαγωγή σε πειθαρχίες που ρυθµίζουν σώµα και πνεύµα βάσει όσων θεωρούνται 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας ιπτάµενης συνοδού.  

   Κάποια από τα γνωρίσµατα αυτά έχουν διαµορφωθεί από τις ίδιες τις ανάγκες του 

επαγγέλµατος (γνώση ξένων γλωσσών, επικοινωνιακή ικανότητα, µέτριο έως υψηλό 

ανάστηµα), κάποια έχουν επικρατήσει µέσω απεικονίσεων της µουσικής και 

κινηµατογραφικής βιοµηχανίας (µεταξύ αυτών και κάποιες σεξιστικού χαρακτήρα 

απεικονίσεις) και κάποια διαµορφώνονται δυναµικά βάσει εταιρικών προτιµήσεων, 

διαφηµιστικών στοχεύσεων και των κυρίαρχων τάσεων της παγκόσµιας αγοράς. 

Μελετήσαµε, λοιπόν, την αλληλεπίδραση υποκειµένου (άτοµο/ιπτάµενη συνοδός) και 

φορέων εξουσίας (αεροπορική εταιρεία, αεροδρόµιο) προκειµένου να απαντήσουµε 

σε βασικά ερωτήµατα που σχετίζονται µε καταναγκασµούς της πειθαρχίας των 

αεροπορικών εταιρειών και τους µετασχηµατισµούς των -υπό επιτήρηση- 

υποκειµένων.  

   Ένα συµπέρασµα σε σχέση µε τη συγκρότηση της επαγγελµατικής ταυτότητας της 

ιπτάµενης συνοδού είναι ότι έχει να διαχειριστεί πλήθος παραγόντων που πρέπει να 

συνδυαστούν (εξωτερική εικόνα, επαρκείς γνώσεις, λειτουργικότητα). Ήδη από το 

στάδιο της εκπαίδευσης, η υποψήφια ιπτάµενη καλείται να διαχειριστεί τον ρόλο της 

σε διαφορετικά επίπεδα. Η εικόνα, το σώµα, οι εκφράσεις, οι χειρονοµίες, ο τόνος και 

η ένταση της φωνής παρατηρούνται και αξιολογούνται από έναν πειθαρχικό 

µηχανισµό, που ορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης και ταυτόχρονα παρέχει τα εργαλεία 

επιδιόρθωσης των ελαττωµατικών σηµείων.  
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   Πιο ανεξέλεγκτη, ωστόσο, είναι η διαχείριση της εσωτερίκευσης του βλέµµατος του 

εξωτερικού κριτή, καθώς η καθαρή κρίση και η λελογισµένη συµµόρφωση στις 

επιταγές της προσωπικής πανοπτικής παρατήρησης δεν είναι αυτονόητη. Εξαρτάται 

από την προσωπικότητα, το βαθµό οξυδέρκειας και ωριµότητας του ατόµου, τις 

έµφυτες ροπές, αλλά και τη γενικότερη ψυχική του κατάσταση. Ένα δεύτερο , λοιπόν, 

συµπέρασµα είναι ότι από αυτές τις πειθαρχίες, που το ίδιο το άτοµο επιβάλλει στον 

εαυτό του, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η επιτυχής συγκρότηση της επαγγελµατικής 

ταυτότητας.  

   Οι πειθαρχίες αυτές διαµορφώνουν το φυσικό σώµα (δίαιτα, άσκηση, αισθητικές 

παρεµβάσεις), την επαγγελµατική συµπεριφορά (επικοινωνία µε επιβάτες, διαχείριση 

της γλώσσας του σώµατος) και το βαθµό αυτοέκφρασης (οικονοµία χαµόγελου, 

ρητορική της σεµνότητας και της µη αντίδρασης). Μέσα από το συνδυασµό αυτό των 

εξωτερικών/εταιρικών πειθαρχικών µεθόδων και της εκούσιας πανοπτικής 

“αυτοεπόπτευσης” επιτυγχάνεται ο µετασχηµατισµός του “ακατέργαστου κοριτσιού” 

σε ικανή επαγγελµατία που φέρει όλα τα χαρακτηριστικά που, παραδοσιακά, 

συνδέονται µε την επαγγελµατική της ιδιότητα (εξωτερική εικόνα, τρόπος 

βαδίσµατος και οµιλίας, συµπεριφορά ενστόλου, οικονοµία κινήσεων και χρόνου, 

υψηλή λειτουργικότητα µεταξύ µεταβάσεων σε διαφορετικά πλαίσια). 

  Ένα τρίτο συµπέρασµα είναι πως οι διεθνείς εξελίξεις σε πολιτικό, οικονοµικό και 

πολιτισµικό επίπεδο επηρεάζουν άµεσα τους όρους εξάσκησης των επαγγελµάτων 

που σχετίζονται µε την πολιτική αεροπορία - επιβαρύνοντας τους εργαζόµενους σε 

αυτά µε πρόσθετους ελέγχους και καταναγκασµούς. Διεθνείς εξελίξεις, όπως η 

ενίσχυση της ισλαµιστικής τροµοκρατίας (µε αποκορύφωµα την επίθεση στους 

Δίδυµους Πύργους την 11η Σεπτεµβρίου 2001) ενίσχυσαν την ανάγκη για 

εκτεταµένη, προληπτική παρακολούθηση και νοµιµοποίησαν µεθόδους που στο 

παρελθόν θεωρούνταν αδιανόητες. Ειδικότερα στο χώρο των αεροδροµίων, η 

παρακολούθηση γιγαντώθηκε και εµπλουτίστηκε µε υπερσύγχρονα µέσα ελέγχου, 

τόσο των ταξιδιωτών (και άλλων µετακινούµενων πληθυσµών όπως προσφύγων, 

µεταναστών, διεθνικών δρώντων, επιχειρηµατιών), όσο και των εργαζόµενων, στο 

πλαίσιο αυτού, οµάδων.  
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   Άλλοι παράγοντες, όπως η ιδιωτικοποίηση των άλλοτε κραταιών κρατικών 

αερογραµµών, ο κεντρικός ρόλος της διαφήµισης και οι αυστηρότερες συνθήκες 

ασφαλείας στο χώρο των διεθνών αεροδροµίων, επίσης, επιδρούν στα κριτήρια, τη 

µέθοδο, αλλά και τις επιδιώξεις της εκπαίδευσης των ιπτάµενων συνοδών. Το σώµα 

της αεροσυνοδού κατασκευάζεται βάσει διαφορετικών κριτηρίων σε σχέση µε το 

παρελθόν και οι αντικειµενικές ικανότητες εξετάζονται υπό ένα εντελώς διαφορετικό 

πρίσµα. Για παράδειγµα, οι εταιρείες προσλαµβάνουν ευκολότερα πολύ αδύνατες 

κοπέλες όχι µόνο λόγω των κυρίαρχων αισθητικών προτύπων ή του αιτήµατος για 

οµοιοµορφία, αλλά και λόγω της νέας πρακτικής εξοικονόµησης, όσο το δυνατόν, 

περισσότερου χώρου στην καµπίνα (περισσότερες θέσεις επιβατών, πιο στενοί 

διάδροµοι, galley και τουαλέτες) και της µείωσης του συνολικού βάρους του 

αεροσκάφους (εξοικονόµηση καυσίµων). Στο πλαίσιο αυτό, η βιοπολιτική διάσταση 

(µε την έννοια του ότι επιβάλλονται συγκεκριµένοι τρόποι ζωής (lifestyle) και 

συµπεριφοράς (etiquette) ως προϋποθέσεις για την ένταξη ή τον αποκλεισµό ενός 

προσώπου) και η βιοεξουσία µε την έννοια ότι το άτοµο καλείται να διαµορφώσει το 

σώµα του βάσει καταναγκασµών της εξουσίας, καθιστούν το επαγγέλµα της 

αεροσυνοδού ως άµεσα παρεµβατικό στο σώµα - που προαπαιτεί το µετασχηµατισµό 

και την κανονικοποίηση του.  

   Κατά την διεκπεραίωση των καθηκόντων της, η αεροσυνοδός οφείλει να βρίσκεται 

σε επαγρύπνηση ως προς ένα ευρύ πλήθος ζητηµάτων µικρότερης ή µεγαλύτερης 

βαρύτητας. Πολλαπλοί ρόλοι που προϋποθέτουν ικανότητα ιεράρχησης 

προτεραιοτήτων, ευελιξία στην επικοινωνία και ετοιµότητα ανταπόκρισης σε πλήθος 

διαφορετικών αιτηµάτων. Η επίγνωση του ότι οι εργασίες της εποπτεύονται από 

πολλά διαφορετικού τύπου βλέµµατα (επιβάτες, προσωπικό εδάφους, πιλότοι), όπου 

καθένας έχει διαφορετικές προσδοκίες και απαιτήσεις από εκείνη, επιβάλλει την 

οικονοµία κινήσεων και χρόνου.    

  Ένα ακόµα συµπέρασµα, λοιπόν, είναι ότι το σώµα καλείται να αναπτύξει τεχνικές, 

που θα επιτρέπουν την ταυτόχρονη κάλυψη ενός συνδυασµού απαιτήσεων που 

αφορούν τις προτεραιότητες της εταιρίας, τον χώρο του αεροπλάνου και τα αυστηρά 

καθορισµένα χρονικά περιθώρια της πτήσης. Η αποτελεσµατική διαχείριση του 

χρόνου, εξάλλου, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την οµαλή διεξαγωγή της πτήσης 
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και ίσως την µεγαλύτερη πρόκληση για µία αεροσυνοδό που οφείλει να βρίσκεται 

πάντα σε εγρήγορση ως προς την εικόνα της (ώστε τα σηµάδια της κόπωσης να 

καλύπτονται εγκαίρως και να δείχνει πάντα «φρέσκια»), αλλά και ως προς την 

συναισθηµατική της κατάσταση που, εν ώρα υπηρεσίας, δεν πρέπει να γίνεται 

αντιληπτή από τρίτους (επιβάτες ή συναδέλφους).  

   Πέραν των περιορισµένων χρονικών περιθωρίων, το σώµα πρέπει να προσαρµοστεί 

ώστε να λειτουργεί αποτελεσµατικά στον περιορισµένο χώρο του αεροσκάφους. Σε 

αντίθεση µε την περίπτωση των µαθητών, των στρατιωτών ή των εργαζόµενων στα 

εργοστάσια του 17ου - 18oυ αιώνα, οι ιπτάµενες συνοδοί κινούνται µεταξύ 

πολλαπλών χώρων επιτήρησης και οι ρουτίνες τους διενεργούνται σε διαφορετικά 

πλαίσια. Τµήµα της εκπαίδευσης (και προϋπόθεση για την επαγγελµατική τους 

αρτιότητα) είναι η ικανότητα να ελίσσονται µεταξύ αυτών των περιχαρακωµένων 

χώρων/ ´µη-τόπων´, ενεργώντας κάθε φόρα βάσει των εκάστοτε φραγµών (κωδίκων 

συµπεριφοράς και επικοινωνίας) που αυτοί προϋποθέτουν. 

   Η προγραµµατισµένη απασχόληση, η ελεγχόµενη δραστηριότητα και η επανάληψη 

αποτελούν στοιχεία ενός πειθαρχικού πλαισίου που επιτρέπουν την εξάσκηση που 

οδηγεί µέσω της ‘έξεως’/ habitus στην οικειοποίηση του αντικειµένου σε επίπεδο 

λεπτοµερειών. Οι πειθαρχικές πρακτικές εσωτερικοποιούνται/ εγγράφονται στο σώµα 

της αεροσυνοδού και µετατρέπονται σε «φυσική κατάσταση» της υπαλληλικής 

ιδιότητας -γνωρίσµατα µιας επαγγελµατικής ταυτότητας που κατασκευάζεται 

σταδιακά µέσα από µία αλληλουχία ταξινοµητικών διαδικασιών (εκπαίδευση, 

πρακτική άσκηση, σταδιοδροµία). 

Δυνατότητες περαιτέρω διερεύνησης του πεδίου 

  Αρκετές πτυχές της θεµατικής της εργασίας θα µπορούσαν να αποτελέσουν 

αντικείµενο µελλοντικών µελετών. Στην ανάλυσή του ο Foucault παραγνωρίζει την 

κοµβική σηµασία του φύλου, τόσο ως προς τις ειδικές πειθαρχικές διαδικασίες και τα 

µέσα που επιστρατεύονται για την κατασκευή πειθήνιων σωµάτων, όσο και ως προς 

τον τρόπο µε τον οποίο αυτές εγγράφoνται διαφορετικά στο ανδρικό και γυναικείο 

σώµα (µε δεδοµένες τις τεράστιες διαφορές µεταξύ των φύλων, τόσο τις βιολογικές, 
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όσο και εκείνες σχετίζονται µε το ρόλο και τη θέση της γυναίκας στο πλαίσιο της 

πατριαρχικά οργανωµένης κοινωνίας).  

   Ένα άλλο ζήτηµα που θα µπορούσε να αποτελέσει ενδιαφέρον πεδίο µελέτης για 

µελλοντικές έρευνες είναι οι µεγάλες αποκλίσεις, ως προς µια σειρά ζητηµάτων, 

µεταξύ ευρωπαϊκών και άλλων εταιρειών. Πολιτισµικές και άλλες διαφοροποιήσεις 

εγγράφονται στην επαγγελµατική ταυτότητα των ιπτάµενων πληρωµάτων. Είναι 

χαρακτηριστικό το ότι στο δυτικό κόσµο υπάρχει ακόµα και γλωσσολογική διάκριση 

µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς οι άνδρες λέγονται “ιπτάµενοι φροντιστές” και 

όχι “ιπτάµενοι συνοδοί” ή “αεροσυνοδοί” όπως οι γυναίκες.  

   Περαιτέρω διερεύνησης χρήζουν, επίσης, ειδικότερες πτυχές της φιλοσοφίας που 

διακατέχει τις αεροπορικές εταιρείες ως προς τη διαδικασία επιλογής και εκπαίδευσης 

των κατάλληλων υποψηφίων, η οποία διαπνέεται από µια επιδίωξη τελειότητας. 

Στόχος είναι η επιλογή των καλύτερων, µε όρους ανθρωπίνου κεφαλαίου (human 

capital), υποψηφιών, οι οποίοι -εκπαιδευόµενοι σύµφωνα µε το εταιρικό πειθαρχικό 

µοντέλο- θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του πολυεπίπεδου 

ρόλου για τον οποίο προορίζονται και να προσθέσουν (πρωτίστως οικονοµική) αξία 

στην επιχείρηση. Αυτή η ανάγκη κατασκευής ενός στρατού τέλειων (απόλυτα 

πειθαρχηµένων και λειτουργικών) υπαλλήλων στην πραγµατικότητα έχει ως αναφορά 

ένα ιδεατό µοντέλο, απεκδυµένο από προσωπικά χαρακτηριστικά, το οποίο 

παραπέµπει σε ένα είδος cyborg. Οι επιπτώσεις της αυτοµατοποίησης των σωµάτων 

-λόγω της εξοικείωσης και υπαγωγής τους σε µέσα και πρακτικές που σχετίζονται µε 

τον τεχνολογικό παράγοντα (βιοµετρικές τεχνολογίες, profiling, αλγοριθµική 

παρακολούθηση)- και της αντιµετώπισής τους ως φέροντα µία µόνο διάσταση -στο 

πλαίσιο βιντεοσκοπούµενων και στρατιωτικοποιηµένων µη-τόπων- αποτελεί, επίσης, 

ένα ενδιαφέρον και πιο εξειδικευµένο πεδίο κοινωνιολογικής έρευνας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τεχνικές και Μέσα Ορθής Εκγύµνασης των Ιπτάµενων Συνοδών 

Εκπαιδευόµενες αεροσυνοδοί στην πόλη Sichuan της Κίνας εξασκούνται στο τέλειο 
χαµόγελο µε τη βοήθεια των chopsticks (φωτογραφία 1) και στη σωστή στάση του 
σώµατος τοποθετώντας ένα χαρτί Α4 ανάµεσα στα πόδια τους (φωτογραφία 2). 
https://www.dailymail.co.uk/news/peoplesdaily/article-3420710/Is-secret-perfect-smile-
Chinese-flight-attendants-practise-graceful-grin-holding-CHOPSTICK-teeth.html  
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https://www.dailymail.co.u


Τεχνική εκγύµνασης στη σωστή στάση του σώµατος: εκπαιδευόµενες αεροσυνοδοί 
καλούνται να ισορροπήσουν ένα µπουκάλι µε νερό στο κεφάλι τους για τρία ολόκληρα 
λεπτά, ενώ ταυτόχρονα χαµογελούν.  
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Κεντρικός στόχος των πειθαρχικών τεχνικών η επίτευξη οµοιοµορφίας. 
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