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ΠΡΟΛΟΓΟ
Στθν παροφςα διπλωματικι εργαςία παρουςιάηεται μια ζρευνα τθσ διαδικαςίασ
φαγθτοφ ςτο αεροπλάνο και μια ςχεδιαςτικι προςζγγιςθ για τθν προςφορά του
γεφματοσ ςτο επιβατικό κοινό κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ.
Μζςα από τθν ζρευνα ςυλλζγονται δεδομζνα τα οποία φςτερα από τθν επεξεργαςία
τουσ οδθγοφν ςτθν προςπάκεια επίλυςθσ των προβλθμάτων που αναδεικνφουν.
Η ςχεδιαςτικι προςζγγιςθ που πραγματοποιείται ζχει ωσ βαςικό ςκοπό τθν επίλυςθ
αυτϊν των προβλθμάτων και τθν γενικότερθ ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ του ταξιδιοφ των
επιβατϊν με ζνα τόςο ςφγχρονο μζςο όςο είναι το αεροπλάνο.
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ΔΟΜΘ ΚΑΛ ΜΕΚΟΔΟΛΟΓΛΑ
Η βαςικι δομι τθσ εργαςίασ χωρίηεται ςτα παρακάτω κφρια μζρθ:
Μζροσ Α – Ζρευνα :
Σε αυτό το τμιμα τθσ εργαςίασ πραγματοποιείται μια εκτεταμζνθ ζρευνα μζςα από
βιβλιογραφία, διαδίκτυο και προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ. Στθ διαδικαςία τθσ ζρευνασ
μελετϊνται ξεχωριςτά το επιβατικό αεροπλάνο, οι κοινωνιοψυχολογικζσ και
ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ του φαγθτοφ, κακϊσ και θ διαδικαςία γεφματοσ ςτον
εςωτερικό χϊρο του αεροπλάνου. Ϋσ ςυνζχεια τθσ ζρευνασ παρουςιάηεται μια
προςωπικι μελζτθ των γευμάτων που χρθςιμοποιοφν οι αεροπορικζσ εταιρείεσ ςιμερα,
ςτοιχεία τα οποία τροφοδοτοφν με ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ τθ ςχεδιαςτικι διαδικαςία
που ακολουκεί.

Μζροσ Β – Ανάλυςθ Σχεδιαςτικισ Διαδικαςίασ (Design brief) :
Ωρθςιμοποιϊντασ τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται ςτο πρϊτο μζροσ, ςτο δεφτερο
μζροσ παρουςιάηεται αρχικά θ μεκοδολογία ςχεδίαςθσ που κα ακολουκθκεί, ενϊ
γίνονται ςαφι θ περιγραφι του ζργου (Brief), ο προβλθματικόσ χϊροσ, το απευκυνόμενο
κοινό και το περιβάλλον του. Σε αυτι φάςθ ςυντάςςονται οι προδιαγραφζσ του
προϊόντοσ, οι λειτουργικζσ απαιτιςεισ και οι περιοριςμοί του ςχεδιαςμοφ του. Στο τζλοσ
του δεφτερου μζρουσ ζχουμε τθν δθμιουργία αρχικϊν ιδεϊν για επιμζρουσ λφςεισ των
απαιτιςεων.

Μζροσ Γ – Σχεδιαςτικι Ρρόταςθ :
Στο τελευταίο μζροσ πραγματοποιείται παραγωγι ιδεϊν ςφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ
που ζχουν ςυλλεχκεί ςτα προθγοφμενα μζρθ. Φςτερα από τθν αξιολόγθςι των
ςχεδιαςτικϊν προτάςεων, γίνεται θ παρουςίαςθ τθσ τελικισ πρόταςθσ , θ οποία
αξιολογείται και οδθγεί ςτθν λφςθ του αρχικοφ προβλιματοσ.
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ΜΕΡΟ Α – Ζρευνα
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Α1. Σο αεροπλάνο, ο χϊροσ
ςτον οποίο ςερβίρεται το γεφμα
Γενικι Ειςαγωγι
Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια ζρευνα ςχετικά με τον χϊρο του αεροπλάνου κακϊσ
αποτελεί και τον χϊρο μζςα ςτον οποίο κα ενταχκεί το ςφςτθμα ςερβιρίςματοσ
γεφματοσ. Αρχικά πραγματοποιείται μια ςφντομθ ιςτορικι εξζλιξθ του μζςου και μια
ςυνεκτικι περιγραφι του τρόπου λειτουργίασ του, ενϊ ςτθ ςυνζχεια γίνεται περιγραφι
των υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τον επιβάτθ.
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Ζπειτα γίνεται μια περιγραφι του προςωπικοφ που εργάηεται μζςα ςτο αεροπλάνο κατά
τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ, των ςυνκθκϊν πτιςθσ, του επιβάτθ και των
κοινωνικοψυχολογικϊν παραγόντων που επθρεάηουν τθ ςυμπεριφορά του.
Τζλοσ, γίνεται μια ενθμζρωςθ τθσ ταξικισ διαφοράσ που παρατθρείται ςτο εςωτερικό
του αεροςκάφουσ και των υπθρεςιϊν που αντιςτοιχοφν ςτθν κάκε τάξθ.

A1.1 Σο επιβατικό αεροπλάνο
Α1.1.1 Γενικότεροι Οριςμοί
Το αεροςκάφοσ είναι μια ιπτάμενθ καταςκευι ι όχθμα, βαρφτερο του αζρα, που
διατθρείται ςε πτιςθ λόγω των αεροδυναμικϊν φορτίων που αναπτφςςονται πάνω ςτισ
επιφάνειεσ του ωσ αποτζλεςμα τθσ ταχφτθτασ που του προςδίδει θ προωκθτικι ιςχφσ
που παράγει ο κινθτιρασ του. Αποτελεί όχθμα κατάλλθλου ςχιματοσ ϊςτε, κατά τθν
κίνθςι του να δθμιουργείται ανυψωτικι δφναμθ ικανι να διατθριςει το ςϊμα ςε
ιςορροπία ςτον αζρα. Η βαςικι αρχι ςχεδίαςθσ του είναι θ δθμιουργία υποπίεςθσ ςτθν
άνω επιφάνεια των πτερφγων του λόγω μεγαλφτερθσ ταχφτθτασ κίνθςθσ αζρα. Το
αεροςκάφοσ χρθςιμοποιείται κυρίωσ για τθ γριγορθ μεταφορά ανκρϊπων και
εμπορευμάtων, αλλά και για πολεμικοφσ ςκοποφσ *Λεξικό Τεχνολογίασ και Επιςτθμϊν+.
Ϋσ πτιςθ καλείται θ πορεία που ακολουκεί ζνα αεροςκάφοσ ι άλλο ιπτάμενο
αντικείμενο μζςα από τθν ατμόςφαιρα ι το διάςτθμα *Λεξικό Τεχνολογίασ και
Επιςτθμϊν+.
Α1.1.2 φντομθ ιςτορικι αναδρομι
Το αεροπλάνο χρθςιμοποιικθκε από τον 20ο αιϊνα και ζπειτα, αλλά θ ιδζα να πετάξει ο
άνκρωποσ ςτον αζρα εμφανίηεται ς' όλουσ τουσ αρχαίουσ πολιτιςμοφσ (Κίνασ, Ινδίασ,
Αιγφπτου) όπου υπάρχουν εικόνεσ φτερωτϊν ανκρϊπων. Είναι επίςθσ γνωςτόσ ο μφκοσ
τθσ ελλθνικισ μυκολογίασ για το ηωγράφο, γλφπτθ και αρχιτζκτονα Δαίδαλο και το γιο
του Κκαρο που πζταξαν ςτον αζρα με φτερά φτιαγμζνα από κερί, γεγονόσ που οδιγθςε
ςτον κάνατο του Κκαρου. Από τότε ζγιναν πολλζσ απόπειρεσ καταςκευισ πτθτικϊν
ςυςκευϊν. Ωρθςιμοποιικθκαν χαρταετοί για πολεμικοφσ ςκοποφσ από πολλοφσ λαοφσ
ςτθν αρχαιότθτα και ςτο μεςαίωνα. Για πολλοφσ αιϊνεσ ο άνκρωποσ προςπάκθςε, χωρίσ
επιτυχία όμωσ, να χρθςιμοποιιςει τθ μυϊκι του δφναμθ, για να πετάξει. Ο Ιταλόσ
ηωγράφοσ, φιλόςοφοσ και μθχανικόσ Λεονάρντο Ντα Βίντςι, που ζηθςε το 15ο και αρχζσ
16ου αιϊνα, προςπάκθςε για πρϊτθ φορά να ςτθρίξει κεωρθτικά τθ δυνατότθτα
καταςκευισ πτθτικισ ςυςκευισ, με βάςθ τθν μελζτθ τθσ μεκόδου με βάςθ τθν οποία
πετάνε τα πουλιά [Codex on the Flight of Birds , 1502].
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Το 17ο αιϊνα ο Ιταλόσ φιλόςοφοσ Δ. Μπορζλλι και ο Άγγλοσ φιλόςοφοσ . Γκουκ
κατζλθξαν ς' ζνα ςοβαρό, αν και αρνθτικό αποτζλεςμα. Είπαν ότι δεν είναι δυνατι θ
πτιςθ του ανκρϊπου με τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ μυϊκισ δφναμθσ. Απζδειξαν κεωρθτικά
πωσ, για να καταςκευαςτεί ςυςκευι πιο βαριά από τον αζρα που να πετά, χρειάηεται
οπωςδιποτε κινθτιρασ. Πταν εφευρζκθκε θ ατμομθχανι το 18ο αιϊνα και ιδιαίτερα
όταν τελειοποιικθκε το 19ο αιϊνα, ζγιναν πολλζσ απόπειρεσ να καταςκευάςουν
ατμοκίνθτθ πτθτικι ςυςκευι. Ζτςι, το 19ο αιϊνα καταςκευάςτθκε το πρϊτο αεροπλάνο
από το ϊςο εφευρζτθ Α.Ψ. Μοηάιςκθ. Αργότερα, ςτο τζλοσ του αιϊνα, ο Ω. Μαξίμ ςτθν
Αγγλία ζκανε μια ανεπιτυχι δοκιμι αεροπλάνου με ατμομθχανι, που όμωσ με τθν
πρϊτθ απόπειρα να αποςπαςτεί από το ζδαφοσ ζπακε βλάβθ. Γενικότερα θ
ατμομθχανι, με τισ διαςτάςεισ που είχε, με το ειδικό βάροσ τθσ, δεν ανταποκρινόταν
ςτισ απαιτιςεισ μιασ πτθτικισ ςυςκευισ και ζτςι, μόνο ςτο τζλοσ του 19ου αιϊνα. όταν
βρζκθκαν οι κινθτιρεσ εςωτερικισ καφςθσ που ιταν κατάλλθλοι για τθν κίνθςθ
μεταφορικϊν μζςων, μπόρεςαν να προχωριςουν ςτθν καταςκευι αεροπλάνου ικανοφ
για πτιςθ.
Ζτςι, οι αδελφοί άιτ, εφευρζτεσ και αεροπόροι, κατάφεραν να καταςκευάςουν
αεροπλάνο που να πετά ςτακερι ϊρα (περίπου μιάμιςθ ϊρα) και μάλιςτα με επιβάτθ. Η
μορφι όμωσ αυτοφ του αεροπλάνου δεν εξελίχτθκε για πολφ καιρό και θ γενικότερθ
ανάπτυξι του πλθρϊκθκε με πολλζσ κυςίεσ, γιατί δεν αςχολοφνταν με τθν καταςκευι
του επιςτιμονεσ, αλλά αεροπόροι χωρίσ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ. Ραρ' όλα αυτά το
αεροπλάνο εξελίχτθκε κυρίωσ μετά τον α' παγκόςμιο πόλεμο, ενϊ χρθςιμοποιικθκε ςε
μεγάλθ κλίμακα ςτο δεφτερο παγκόςμιο πόλεμο όπου και ςτθ διάρκειά του
τελειοποιικθκαν τα καταδιωκτικά και τα βομβαρδιςτικά αεροπλάνα.
Στο τζλοσ του β’ παγκοςμίου πολζμου οι Γερμανοί καταςκεφαςαν ζνα αεροπλάνο με
ςτροβιλοκινθτιρα. Μετά τον πόλεμο καταςκευάςτθκαν τα πρϊτα πυραυλοκίνθτα
αεροπλάνα τα οποία και οδιγθςαν ςτθν ςφγχρονθ εξελιγμζνθ μορφι του αεροπλάνου
που εξυπθρετεί τον άνκρωπο για τισ μεταφορζσ του. Η εμπορικι αεροπορία ξεκίνθςε τον
Ιανουάριο του 1914 και θ πρϊτθ προγραμματιςμζνθ πτιςθ με επιβάτεσ
πραγματοποιικθκε από το Saint Petersnurg ςτο Tampa τθσ Florida.
Η εμπορικι αεροπορία αναπτφχκθκε με αργοφσ ρυκμοφσ τα επόμενα 30 χρόνια. Η
τεχνολογία που δθμιουργικθκε λόγω των απιτιςεων των ταχυδρομείων των ΗΡΑ κακϊσ
και οι δφο παγκόςμιοι πόλεμοι βοικθςαν ςτθν πρόοδο τθσ αεροπορίασ για τα επιβατικά
ταξίδια. Οι τεχνολογίεσ αυτζσ περιελάμβαναν αερόψυκτουσ κινθτιρεσ, καμπίνεσ υπό
πίεςθ και όργανα πτιςθσ.
Το 1933, θ εταιρεία Boeing παρουςίαςε το μοντζλο 247, το οποίο ιταν το πρϊτο
εκςυγχρονιςμζνο επιβατικό αεροςκάφοσ. Ήταν καταςκευαςμζνο από μζταλλο και είχε
καμπίνα με μόνωςθ χωριτικότθτασ δζκα επιβατϊν. Η εταιρεία United Airlines παριγγειλε
60 τζτοια αεροπλάνα. Η εταιρεία Trans World Airlines ικελε να αγοράςει αεροπλάνα,
όμωσ δεν ικελε να περιμζνει από τθν Boeing να τελειϊςει με τθν παραγγελία τθσ United
Airlines , οπότε και απευκφνκθκε ςτον καταςκευαςτι αεροπλάνων Donald Douglas.
Εκείνοσ δθμιοφργθςε το DC-1, ζπειτα το DC-2 και τζλοσ το DC-3, το οποίο αποτελεί και το
πιο επιτυχθμζνο μοντζλο ελικοφόρο αεροπλάνο ςε όλθ τθν ιςτορία. Το DC-3 είχε 21
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επιβάτεσ και κινθτιρεσ 1000 ιπποδφναμθσ και είναι κυρίαρχο αεροπλάνο τθ γενιά του
1930. Μποροφςε να ταξιδζψει ςε όλθ τθ χϊρα ςε λιγότερο από 24 ϊρεσ, αν και ζπρεπε
να ςταματιςει πολλζσ φορζσ για καφςιμα. Η εταιρεία Boeing δθμιοφργθςε τθν επόμενθ
μεγάλθ ανακάλυψθ το 1940 , το μοντζλο 307 Stratoliner, το οποίο μετζφερε 33 επιβάτεσ,
ςε υψόμετρο των 20.000 ποδιϊν και με ταχφτθτα 200 μίλια/ϊρα.
Το 1941, όταν οι ΗΡΑ ξεκίνθςαν τον Δεφτερο Ραγκόςμιο πόλεμο, υπιρχαν περίπου 300
αεροπλάνα ςτθν αεροπορία. Η παραγωγι των αεροπλάνων ζφταςε τα 50.000 ςτο τζλοσ
του πολζμου. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ςχεδίων αεροπλάνων χτθςιμοποιικθκαν κατά τθ
διάρκεια του πολζμου για τθ μεταφορά ςτρατευμάτων και φορτίων , τα οποία
διατζκθκαν ςτισ αεροπορικζσ εταιρείεσ μετά το τζλοσ του πολζμου. Αεροπλάνα όπωσ τα
Douglas DC-6 και Lockheed Constellation, που χρθςιμοποιικθκαν ςτον πόλεμο, τϊρα
χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των επιβατϊν ςτισ διθπειρωτικζσ και τισ
υπερατλαντικζσ πτιςεισ. Η τεχνολογικι ανάπτυξθ ςτθ διάρκεια του πολζμου, όπωσ θ
δθμιουργία του κινθτιρα τηζτ, ζφερε τθν επανάςταςθ ςτισ εμπορικζσ αερομεταφορζσ
ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1950. Το πρϊτο εμορικό αεροπλάνο με κινθτιρα τηζτ ιταν το
βρετανικό DeHavilland Comet, αλλά ςτθ πορεία αντιμετϊπιςε αρκετα προβλιματα. Στθ
ςυνζχεια θ Boeing και θ Douglas ςχεδίαςαν και παριγαγαν τα 707 και DC-8 αντίςτοιχα .Η
αεροπορικι εταιρεία Pan American World Airways ιταν θ πρϊτθ που χρθςιμοποίθςε το
707 τον Οκτϊμβριο του 1958. Το αεροπλάνο αυτό μετζφερε 141 επιβάτεσ
γιαπεριςςότερο από 6000 μίλια, ενϊ το DC-8 μετζφερε 258 επιβάτεσ για 4500 μίλια.
Φςτερα από τα μεγάλα τεςςάρων κινθτιρων αεροπλάνα 707 και DC-8, οι αεροπορικζσ
εταιρείεσ κζλθςαν να καταςκευάςουν μικρότερα ςε δφναμθ αεροςκάφθ. Ζςτι θ Boeing
παριγαγε το δφο κινθτιρων 737 και το τριϊν κινθτιρων 727. Το 737 μετζφερε περίπου
200 άτομα για 3500 μίλια και χρθςιμοποιείται ακόμα και ςιμρα.Ζγινε τόςο δθμογιλζσ
λόγω τθσ απόδοςθσ των καυςίμων, τθ ταχφτθτά του, τθν αίκουςα των επιβατϊν και τθν
ικανότθτά του να πετάει υψθλότερα από όλα τα άλλα αεροπλάνα τθσ τάξθσ του,
πραγματοποιϊντασ μια ομαλι πτιςθ. Το 727 επίςθσ ζγινε αρκετά δθμοφιλζσ λόγω των
υψθλϊν πωλιςεων του. Σιμερα μόνο το Boeing 737 ζχει ξεπεράςει αυτζσ τισ πωλιςεισ.
Ρροκειμζνου να ανταγωνιςτεί τα 737 και 727, θ Douglas παριγαγε τα δφο κινθτιρων DC9, τα οποία μετζφεραν 170 επιβάτεσ για πάνω από 1,850 μίλια.
Το 1960 καταςκευάςτθκε το jumbo jet.Η Boeing, θ McDonnel Douglas, και θ Lockheed
παριγαγαν μεγάλων διαςτάςεων τηζτσ. Η Boeing ανζπτυξε το 747. Το τελευταίο μοντζλο
του 747 μπορεί να μεταφζρει μζχρι και 524 επιβάτεσ για 8,400 μίλια. Η McDonnel
Douglas παριγαγε μικρότερα, τριϊν κινθτιρων τηζτ, τα DC-10, τα οποία παράγονται και
ςιμρα ςε μια ενθμερωμζνθ ζκοςθ και ονομάηονται MD-11. Τα MD-11 μεταφζρουν 410
επιβάτεσ για 7,630 μίλια. Η Lockheed παριγαγε τα L-1011 Tristar, τα οποία είναι τριϊν
κινθτιρων τηζτ. (Τα L-1011 tristar δεν παράγονται πλζον κακϊσ θ Lockheed δεν
καταςκευάηει πλζον εμπορικά αεροπλάνα)
Το 1980 θ McDonnel Douglas ειςιγαγε τθν οικογζνεια δφο κινθτιρων MD-80. Τα MD-80
μεταφζρουν πάνω από 172 επιβάτεσ για πάνω από 2,700 μίλια. Η Boeing ειςιγαγε τα
ςτενοφ ςϊατοσ 757 και ευρφ ςϊματοσ 767 δφο κινθτιρων τηζτσ. Το 757 είναι φιλικό προσ
το περιβάλλον, είναι ιςυχο και οικονομικό ωσ προσ τα καφςιμα και πλθρεί τα αυςτθρά
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παγκόςμια πρότυπα για τισ εκπομπζσ αερίων του κινθτιρα.Μεταφζρει 289 επιβάτεσ για
πάνω από 4520 μίλια. το 767 μεταφζρει 269 επιβάτεσ για πάνω από 6,615 μίλια.
Κατά τα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1970, θ Airbus ειςιγαγε τα ευρφ ςϊματοσ A300. Τθ
δεκαετία του 1980 και 1990 θ Airbus ειςιγαγε τα ελάχιςτα μικρότερα A310 και τα ςτενοφ
ςϊματοσ A320. Το A320 μεταφζρει 150 επιβάτεσ για 300 μίλια και μοιάηει αρκετά με το
737. Η Airbus επίςθσ ειςιγαγε τα μεγαλφτερα A340 τεςςάρων κινθτιρων τηζτ, τα οποία
μεταφζρουν 380 επιβάτεσ για 8,500 μίλια. Το 1995 θ Boeing ειςιγαγε τα ευρφ ςϊματοσ
777, τα οποία μεταφζρουν 394 επιβάτεσ για 7,695 μίλια. Το Boeing 777 είναι το πρϊτο
αεροςκάφοσ που είναι ςχεδιαςμζνο 100% ςε τριςδιάςτατα ςχεδιαςτικά προγράμματα
και ζχει από τισ πιο ευρφχωρεσ καμπίνεσ επιβατϊν.
Α1.1.3 Περιγραφι - Λειτουργία
Το αεροπλάνο αποτελείται από 3 βαςικά μζρθ που διαφζρουν ςτθ μορφι και ςτον
προοριςμό τουσ. Αυτά είναι (να βάλω μια εικόνα)


το κφριο ςϊμα του αεροπλάνου που λζγεται ςκάφοσ ι αεροςκάφοσ



το ςφςτθμα προϊκθςθσ



ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ

Το ςκάφοσ αποτελεί τον κορμό του αεροπλάνου και απαρτίηεται από 2 βαςικά μζρθ: τισ
πτζρυγεσ και τθν άτρακτο. Οι πτζρυγεσ είναι ςτακερά ςυνδεμζνεσ με τθν άτρακτο
γεγονόσ που το διαφοροποιεί από το ελικόπτερο,ςτο οποίο τα πτερφγιά του κινοφνται.
Ανάλογα με τον αρικμό των πτερφγων, τα αεροπλάνα ονομάηονται μονοπτζρυγα,
διπτζρυγα, πολυπτζρυγα. Τα κλαςικά αεροπλάνα, επειδι παρουςιάηουν αςτάκεια ςτθν
πτιςθ, χρθςιμοποιοφν βοθκθτικζσ πτερυγικζσ επιφάνειεσ ςτθν πίςω άκρθ τθσ ατράκτου.
Αυτζσ αποτελοφνται από τισ οριηόντιεσ ςτακερζσ πτζρυγεσ που δίνουν ευςτάκεια, για να
μθν αναποδογυρίςει το αεροπλάνο και τισ κάκετεσ ςτακερζσ για να μθ γυρίηει γφρω γφρω. Η άτρακτοσ, όπωσ το λζει και το όνομά τθσ, ζχει ςχιμα ατρακτοειδζσ και αποτελεί
το βαςικό τμιμα του ςκάφουσ, ςτο οποίο προςαρμόηονται και οι πτζρυγεσ. Στο
μπροςτινό μζροσ τθσ ατράκτου υπάρχει ο κάλαμοσ χειριςμοφ και το μεγαλφτερο μζροσ
τθσ χρθςιμοποιείται για επιβάτεσ ι εμπορεφματα, αν το αεροπλάνο είναι μεταφορικό ι
για αμυντικό ι επικετικό εξοπλιςμό, αν είναι πολεμικό.
Το προωκθτικό ςφςτθμα είναι, είτε θ ζλικα ςτα πιο παλιά αεροπλάνα είτε ο κινθτιρασ
τηετ (ςτροβιλοαντιδραςτιρασ) ςτα πιο καινοφρια. Ο δεφτεροσ χρθςιμοποιείται ςτα
αεροπλάνα που κζλουν να ζχουν μεγάλεσ ταχφτθτεσ, γιατί θ απόδοςθ τθσ ζλικασ
ελαττϊνεται, όταν θ ταχφτθτα είναι πάνω από 700 χλμ. τθν ϊρα.
Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ αποτελείται από τα εξαρτιματα που βοθκοφν ςτθν οδιγθςθ
των αεροπλάνου από τισ ςυςκευζσ κλιματιςμοφ και διατιρθςθσ ςτακερισ πίεςθσ μζςα
ςτθν άτρακτο. Επίςθσ εδϊ περιλαμβάνονται το ταχφμετρο, ο αυτόματοσ χειριςτισ
(πιλότοσ), οι εγκαταςτάςεισ ραδιοτθλεφωνίασ και ραδιοεντοπιςμοφ κακϊσ και οι
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γεννιτριεσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, οι επιπλϊςεισ των καλάμων κλπ. Επίςθσ και το
ςφςτθμα προςγείωςθσ.
Α1.1.4 Αρχι λειτουργίασ
Κατά τθν πτιςθ, θ πτζρυγα περιβάλλεται, από τον αζρα και από τισ 2 πλευρζσ. Ράνω από
τθν πτζρυγα δθμιουργείται ηϊνθ αραίωςθσ (υποπιζςεων), ενϊ κάτω απ' αυτι ηϊνθ
ςυμπφκνωςθσ (πιζςεων) ςτον αζρα. Εξαιτίασ αυτισ τθσ διαφοράσ πιζςεων δθμιουργείται
μια δφναμθ που κατευκφνεται με οριςμζνθ γωνία προσ τθν επιφάνεια τθσ πτζρυγασ. Η
κατακόρυφθ ςυνιςτϊςα αυτισ τθσ δφναμθσ λζγεται άνωςθ (δυναμικι άνωςθ) και θ
οριηόντια λζγεται αντίςταςθ τθσ πτζρυγασ, γιατί είναι αντίκετθσ φοράσ από τθν κίνθςθ.
Ζτςι θ άνωςθ, που εξαρτάται από τα χαρακτθριςτικά τθσ πτζρυγασ και τθν ταχφτθτα,
είναι αυτι που κρατά το ςκάφοσ ςτον αζρα, ενϊ αυτό κινείται με τθ βοικεια του
κινθτιρα.
Α1.1.5 Σαχφτθτα αεροπλάνων
Σαν χαρακτθριςτικό μζτρο ςτισ ταχφτθτεσ των αεροπλάνων είναι ο αρικμόσ Μαχ. Αυτόσ
είναι το κλάςμα: Μ=ταχφτθτα του αεροπλάνου / ταχφτθτα του ιχου. Πταν το Μ είναι
μικρότερο από 1, ζχουμε τισ υποθχθτικζσ ταχφτθτεσ, όταν Μ=1, ζχουμε τισ θχθτικζσ και
όταν το Μ είναι μεγαλφτερο από 1, τισ υπερθχθτικζσ. Για να καταςκευαςτεί αεροπλάνο,
που να μπορεί να αναπτφξει υπερθχθτικζσ ταχφτθτεσ, χρειάςτθκαν πολλζσ
μεταρρυκμίςεισ ςτθν όλθ διάταξθ του αεροπλάνου εξαιτίασ μερικϊν ιδιοτιτων του αζρα
και του φράγματοσ του ιχου.
Α1.1.6 Άλλα είδθ αεροπλάνων
Τα αεροπλάνα, ανάλογα με τον προοριςμό τουσ, διακρίνονται ςε πολιτικά και
ςτρατιωτικά. Επίςθσ ανάλογα με το είδοσ των οργάνων προςγείωςθσ ςε αεροπλάνα και
υδροπλάνα, ανάλογα με τισ μορφζσ του προωκθτικοφ ςυςτιματοσ ςε ελικοφόρα και
αεριωκοφμενα. Επίςθσ ζνασ άλλοσ διαχωριςμόσ είναι ανάλογοσ με τθ χριςθσ τουσ, ζτςι
υπάρχουν αεροςκάφθ ψεκαςτικά, πυροςβεςτικά, ςτρατιωτικά μαχθτικά, ςτρατιωτικά
μεταφορικά, ςτρατιωτικά καταςκοπευτικά κλπ.
Επίςθσ υπάρχουν και αεροπλάνα νοςοκομειακά με ειδικά διαρρυκμιςμζνο χϊρο για
άμεςθ εξυπθρζτθςθ, που όμωσ δεν είναι τόςο πρακτικό όςο τα ελικόπτερα, γιατί
χρειάηονται ειδικό χϊρο προςγείωςθσ (αεροδρόμια).
Η πραγματοποίθςθ του μεγαλφτερου ίςωσ ονείρου τθσ πολιτικισ αεροπορίασ είναι θ
καταςκευι του υπερθχθτικοφ αεροπλάνου Concorde από τθ γαλλικι αεροπορικι
βιομθχανία, που μπορεί να μεταφζρει 128 επιβάτεσ με ταχφτθτα 2.170 χλμ. τθν ϊρα. Το
μικοσ του είναι 61,66 μ. το φψοσ του 12,19 μ. και μπορεί ν' ανζβει ςτα 15 - 18.000 μ.
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Εικόνα 1: Στατιςτικά ςτοιχεία ωρϊν και αρικμϊν πτιςεων *Chong Hin Koh+
Ζνα αεροςκάφοσςχεδιάηεται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ FAA
και άλλων ρυκμιςτικϊν φορζων, των αεροπορικϊν εταιρειϊν, των επιβατϊν, του
πλθρϊματοσ και των καταςκευαςτϊν.
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Εικόνα 2: Συνοπτκό ςχιμα του επιβατικοφ αεροςκάφουσ τθσ Airbus A380

20 |

Σφςτθμα ςερβιρίςματοσ φαγθτοφ ςτο αεροπλάνο

Ραρακάτω φαίνονται τα χωροταξικά
χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςιμερα:

ςχζδια

Εικόνα 3:Σχζδιο του αεροςκάφουσ 737-800 τθσ Boeing
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Α1.1.7 Χϊροσ των επιβατϊν – καμπίνα
Η καμπίνα των πολιτικϊν αεροςκαφϊν είναι παρόμοια με άλλα εςωτερικά
περιβάλλοντα, όπωσ τα ςπίτια, τα γραφεία ςτο γεγονόσ ότι οι άνκρωποι εκτίκονται ςε
ζνα μείγμα εξωτερικοφ και ανακυκλϊμενου αζρα. Πμωσ το περιβάλλον τθσ καμπίνασ του
αεροςκάφουσ είναι αρκετά διαφορετικό κακϊσ υπάρχει υψθλι πυκνότθτα επιβατϊν, οι
επιβαίνοντεσ δεν ζχουν τθ δυνατότθτα να φφγουν κατά βοφλθςθ και τθν ανάγκθ
ςυμπίεςθσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ οι επιβάτεσ αντιμετωπίηουν ζνα ςυνδυαςμό
περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν όπωσ χαμθλά επίπεδα υγραςίασ, χαμθλι πίεςθ του αζρα και
μερικζσ φορζσ ζκκεςθ ςε ρφπουσ του αζρα (όπωσ για παράδειγμα Πηον Ο3).

Εικόνα :Εςωτερικό του αεροςκάφουσ 737 Boeing Sky

Εικόνα 4:Εςωτερικό του αεροςκάφουσ 737 Boeing Sky
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Μζςα ςτθν καμπίνα του αεροπλάνου βρίςκονται τα κακίςματα των επιβατϊν, θ κουηίνα
(galley), θ τουαλζτα, αποκθκευτικοί χϊροι για τισ χειραποςκευζσ και οι ειδικζσ
ςθμάνςεισ. Ραρακάτω γίνεται λεπτομερισ ανάλυςθ:
Α1.1.8 Κακίςματα των επιβατϊν
Στα κακίςματα φιλοξενοφνται οι επιβάτεσ κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ τουσ. Τα
κακίςματα βρίκονται ςε ςειρζσ κατά μικοσ τθσ ατράκτου του αεροπλάνου και
τοποκετοφνται πάνω ςε ράγεσ προκειμζνου οι αεροπορικζσ εταιρείεσ να
ανδιαμορφϊνουν το χϊρο ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ. Για τθν αςφάλεια των επιβατϊν
τα κακίςματα διακζτουν μια ηϊνθ αςφαλείασ τθν οποία υποχρεωοφνται να ζχουν
δεμζνθ κατά τθ διάρκεια τθσ απογείωςθσ, τθσ προςγείωςθσ και των τυχόν αναταράξεων.
Επίςθσ περιζχουν επιπλζον ανζςεισ ςτον επιβάτθ όπωσ είναι επικλινισ μθχανιςμόσ,
τραπεηάκι για το φαγθτό ι τθν τοποκζτθςθ άλλων αντικειμζνων - το οποίο βρίςκεται ςτο
μπροςτινό κάκιςμα, κακϊσ και κικθ μζςα ςτθν οποία ςυνικωσ τοποκετοφνται οι
οδθγίεσ αςφάλειασ των επιβατϊν και κάποιο ενθμερωτικό περιοδικό.Επίςθσ τα
κακίςματα μπορεί να είναι εξοπλιςμζνα με κφρεσ τροφοδοςίασ για μικρζσ θλεκτρονικζσ
ςυςκευζσ και ακουςτικά ιχου για τθ μουςικι ψυχαγωγία. Συχνά τοποκετοφνται και
οκόνεσ ςτθν πλάτθ των κακιςμάτων.

Εικόνα 5 : Σχζδιο - Τομι από το εςωτερικό του αεροςκάφουσ 737-700 Boeing, 4 κζςεισ
ανά ςειρά
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Εικόνα 6: Σχζδιο - Τομι από το εςωτερικό του αεροςκάφουσ 737-700 Boeing, κζςεισ ανά
ςειρά

Ανάλογα τθ κζςθ τα κακίςματα ζχουν και διαφορετικζσ διαςτάςεισ. Συνικωσ ςτθν
οικονομικι κζςθ τοποκετοφνται ανά ζξι ςε μια ςειρά (τρία και τρία) και ςτθν πρϊτθ
κζςθ ανά τζςςερα ςε μια ςειρα (δφο και δφο).
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Α1.1.9 Μονάδεσ υπθρεςίασ επιβατϊν
Οι μονάδεσ υπθρεςίασ επιβατϊν (Passenger service units - PSU) περιλαμβάνουν
προςωπικό φωτιςμό για διάβαςμα, δείκτεσ για κάλεςμα των αεροςυνοδϊν, ςιματα
πλθροφόρθςθσ (όπωσ απαγορεφεται το κάπνιςμα ι δζςιμο ηϊνθσ), μεγάφωνο, τον
αρικμό τθσ ςειράσ και τθσ κζςθσ και ψθφιακι διεπαφι για τα δεδομζνα του ςυςτιματοσ
τθσ καμπίνασ.

Εικόνα 7:Μονάδα υπθρεςίασ επιβατϊν του αεροςκάφουσ 737 Boeing Sky
Α1.1.10 Αποκθκευτικοί χϊροι επιβατϊν
Οι αποκθκευτικοί χϊροι των επιβατϊν βρίςκονται επάνω από το κάκιςμά τουσ και
παρζχουν χϊρο για τθν εναποκζτθςθ των χειραποςκευϊν τουσ.

Εικόνα 8:Εςωτερικό του αεροςκάφουσ 737 Boeing Sky
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Α1.1.11 Μαγειρία - Galleys
Τα μαγειρία - galleys είναι οι χϊροι ςτουσ οποίουσ ετοιμάηεται το φαγθτό. Ρεριλαμβάνει
εγκαταςτάςεισ για το ςερβίριςμα και τθν αποκικευςθ των γευμάτων και τον ποτϊν αλλά
και κζςεισ των αεροςυνοδϊν, αποκθκευμζνο εξοπλιςμό εκτάκτου ανάγκθσ κακϊσ και
οτιδιποτε άλλο μπορεί να χρειαςτοφν οι αεροςυνοδοί κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ. Τα
galley χρθςιμοποιικθκαν αρχικά ωσ απλοί αποκθκευτικοί χϊροι του εξοπλιςμοφ που
χρειαηόταν για το αεροπλάνο. Στθ ςθμερινι εποχι, υπάρχει μια πιο ςυςτθματοποιθμζνθ
προςζγγιςθ μζςω τθσ χριςθσ των trolley και του καινοτόμου εξοπλιςμοφ προκειμζνου
να πραγματοποιθκεί θ μεγαλφτερθ χρθςιμότθτα ςτον μικρότερο δυνατό χϊρο.
Οι αποκθκευτικοί χϊροι ςυχνά ονομάηονται stowage, κακϊσ τα αντικείμενα δεν
τοποκετοφνται απλά ςε αποκθκευτικζσ μονάδεσ αλλά προςτατεφονται από τυχόν
μετακινιςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ.
Ππωσ φαίνεται και ςτθν παρακάτω εικόνα τα κυρίωσ galleys βρίςκονται ςτθν ουρά του
αεροςκάφουσ, ζνα ακόμα βρίςκεται ςτο κζντρο και ζνα μικρότερο βρίςκεται ςτο
μπροςτινό μζροσ.

Εικόνα 9:Τοποκεςία των μαγειρίων ςτο αεροςκάφοσ Airbus 330 – 200 [Gulf Air]
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Εικόνα 10: Mαγειρίo [Gate Gourmet]
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Εικόνα 11:Σχζδιο Mαγειρίoυ [Driessen]

Εικόνα 12:Σχζδιο Mαγειρίoυ [Driessen]
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Α1.1.12 Άλλοι χϊροι
Οι τουαλζτεσ είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ χϊρουσ ςτο εςωτερικό του αεροπλάνου.
Υπάρχουν ςτα περιςςότερα αεροςκάφθ, ενϊ ςτα πιο ςφγχρονα ςυνοδεφονται από
μπανιζρεσ. Ραίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν εμπειρία τθσ πτιςθσ του επιβάτθ και για
τον λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια δίνεται ζμφαςθ ςτον ςχεδιαςμό τουσ * Elizabeth
Hanski, μητανολόγος μητανικός τοσ αερισκάυοσς 737 Boeing Sky].

Εικόνα 13: Τουαλζτα του αεροςκάφουσ 737 Boeing Sky και Airbus 380

A1.2 Ποιοι βρίςκονται ςτον χϊρο του αεροπλάνου κατά τθν πτιςθ
Σε μια πτιςθ βρίςκονται ςτο αεροπλάνο οι εξισ:
Ο κυβερνιτθσ του αεροπλάνου (captain),ο ςυμπιλότοσ (first officer), ο αεροςυνοδόσ
(flight attendant), ο φροντιςτισ, ο ιπτάμενοσ μθχανικόσ (flight engineer) και οι επιβάτεσ.
Οι αεροςυνοδοί *Ursula Malluvius Davidson, Διάφορεσ αεροπορικζσ εταιρείεσ ειςιγαγαν
το in-flight service από το 1928. Ρολλζσ μεγάλεσ εταιρείεσ τθσ εποχισ αυτισ όπωσ οι
Western Air Express, Lufthansa, Mexicana, Air Union, Pan American Airways προςζλαβαν
αρχικά μικρόςωμουσ άντρεσ αεροςυνοδοφσ προκειμζνου να προετοιμάηουν ςτθν ςτενι
τότε κουηίνα του αεροπλάνου το γεφμα και να το ςερβίρουν ςτουσ επιβάτεσ. Στθ
ςυνζχεια αρχιςαν να προςλαμβάνουν και γυναίκεσ αεροςυνοδοφσ+ και οι φροντιςτζσ
βρίςκονται ςτον χϊρο του αεροςκάφουσ προκειμζνου να φροντίςουν για τθν αςφάλεια,
τθν άνεςθ και τθν ευθμερία των επιβατϊν. Η εκπαίδευςι τουσ βαςίηεται ςτθν αςφάλεια
των επιβατϊν ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ (ςτθν εκπαίδευςι τουσ
περιλαμβάνεται θ εκμάκθςθ και θ εφαρμογι των SEP – Safety & Emergency Procedures).
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Ραράλλθλα είναι υπεφκυνοι για τθν άνεςθ των επιβατϊν προκειμζνου θ πτιςθ να
αποτελζςει γι’ αυτοφσ μια ευχάριςτθ εμπειρία. Μεριμνοφν για τισ ανάγκεσ των επιβατϊν
κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ και παρζχουν υψθλοφ επιπζδου φροντίδα ςτουσ επιβάτεσ,
προςφζροντασ αναηωογονιτικά ποτά και φαγθτά, κακϊσ και προϊόντα duty-free
(αποτελοφν κατςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ ςτο χϊρο του αεροδρομίου, τα οποία δεν
ςυμπεριλαμβάβουν ςτισ τιμζσ των προϊόντων τουσ τθν τοπικι ι διεκνι φορολογία).
Καλοφνται να είναι ςυνεχϊσ φιλικοί, πρόςχαροι και ευγενικοί, παρ’ όλθ τθν πίεςθ και τισ
απαιτιςεισ, κακϊσ αποτελοφν τθν «εικόνα» τθσ αεροπορικισ εταιρείασ. Η δουλειά του
αεροςυνοδοφ είναι αρκετά απαιτθτικι γιατί χρειάηονται δεξιοτεχνίεσ όπωσ ομαδικότθτα,
οργάνωςθ και ετοιμότθτα και καλοφνται να εργαςτοφν οποιαδιποτε θμζρα του χρόνου.
Κάποιεσ από τισ πιο ςθμαντικζσ εργαςίεσ τουσ είναι θ ςυμμετοχι ςε ςφντομεσ
ςυνεδριάςεισ (pre-flight brief) πριν τθν πτιςθ ςτισ οποίεσ γίνεται θ ςχετικι
πλθροφόρθςθ για τθν πτιςθ και θ κατανομι των εργαςιϊν μζςα ςτο αεροπλάνο, ο
προγραμματιςμόσ και θ ενθμζρωςθ για το αν υπάρχουν επιβάτεσ με ιδιαίτερεσ
απαιτιςεισ (όπωσ είναι οι διαβθτικοί επιβάτεσ, οι επιβάτεσ ςε αναπθρικά καροτςάκια ι ο
αρικμόσ των παιδιϊν), θ φροντίδα για τα κακικοντα πριν από τθν πτιςθ (όπωσ είναι ο
ζλεγχοσ του εξοπλιςμοφ αςφαλείασ, θ διαςφάλιςθ τθσ κακαριότθτασ του χϊρου του
αεροπλάνου, θ διαςφάλιςθ ότι τα φυλλάδια με τισ πλθροφορίεσ που τοποκετοφνται ςτισ
ειδικζσ κικεσ των κακιςμάτων είναι ενθμερωμζνεσ και τα γεφματα και τα αποκζματα
βρίςκονται μζςα ςτο αεροπλάνο), το καλωςόριςμα των επιβατϊν που ειςζρχονται ςτο
αεροςκάφοσ και θ κακοδιγθςι τουσ ςτθν κζςθ τουσ, θ πλθροφόριςθ των επιβατϊν για
τισ διαδικαςίεσ αςφαλείασ του αεροπλάνου και θ επιβεβαίωςθ ότι όλεσ οι
χειροαποςκευζσ είναι αςφαλϊσ αποκθκευμζνεσ ςτουσ ειδικοφσ χϊρουσ και τζλοσ ο
ζλεγχοσ των ηωνϊν των επιβατϊν και των μαγειρίων προκειμζνου να επιτευχκεί μια
αςφαλισ απογείωςθ.
Επίςθσ πραγματοποιοφν ανακοινϊςεισ για λογαριαςμό του κυβερνιτθ και απαντοφν ςτισ
ερωτιςεισ των επιβατϊν κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ, προςφζρουν τα γεφματα και τα
αναηωογονθτικά προϊόντα ςτουσ επιβάτεσ, πωλοφν τα duty-free προϊόντα και
ςυμβουλεφουν τουσ επιβάτεσ για τουσ περιοριςμοφσ που ενδεχομζνωσ να
αντιμετωπίςουν ςτουσ προοριςμοφσ τουσ, κακυςθχάηουν τουσ επιβάτεσ και τουσ
επιβεβαιϊνουν ότι ακολουκοφνται οι ςωςτζσ διαδικαςίεσ για τισ περιπτϊςεισ εκτάκτου
ανάγκθσ, προςφζρουν τισ πρϊτεσ βοικειεσ ςτουσ επιβάτεσ όποτε αυτζσ είναι
απαραίτθτεσ, κακυςθχάηουν τουσ επιβάτεσ για τθν αςφαλι προςγείωςθ και τον
αποβιβαςμό τουσ από το αεροπλάνο και ελζγχουν αν υπάρχουν ξεχαςμζνεσ αποςκευζσ
ςτο ντουλαπάκι των χειραποςκευϊν που βρίςκεται πάνω από τα κακίςματα και τζλοσ
ςυμπλθρϊνουν τα απαραίτθτα ζγγραφα και ςυγγράφουν τθν αναφορά τθσ πτιςθσ.
Μετά από τθν προςγείωςθ οι αεροςυνοδοί ανεφοδιάηουν το μπάρ με τα απαραίτθτα
ποτά, ελζγχουν και ανεφοδιάηουν το catering, ανεφοδιάηουν τισ πετςζτεσ,
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απομακρφνουν τα ςκουπίδια από τισ κικεσ των κζςεων και επιβεβαιϊνουν ότι όλεσ οι
κικεσ ζχουν τα απαραίτθτα προϊόντα (ενθμερωτικό περιοδικό τθσ αεροπορικισ
εταιρείασ, κάρτα με οδθγίεσ αςφάλειασ, φυλλάδιο με τισ πωλιςεισ που
πραγματοποιοφνται ςτο αεροπλάνο και ςακουλίτςα για τθν περίπτωςθ ηαλάδασ)

Εικόνα 14:Αεροςυνοδοί τθσ Pan Am, 1965

Εικόνα 15:Αεροςυνοδόσ τθσ Northwest Orient Airlines ςερβίρει τουσ δίςκουσ ςτουσ
επιβάτεσ, February 1960 -Courtesy of the Culinary Arts Museum

A1.3 Άνεςθ ςτο αεροπλάνο
Ρροκειμζνου να επιτευχκεί μια ιδανικι ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά είναι πολφ ςθμαντικόσ
ο παράγοντασ τθσ άνεςθσ μζςα ςτον χϊρο του αεροπλάνου. Γενικότερα, δεν είναι
γνωςτι θ ακριβισ αιτία τθσ άνεςθσ ι τθσ μθ άνεςθσ και δεν υπάρχει κάποιο διακζςιμο
μοντζλο που να περιγράφει τα αίτια τθσ άνεςθσ. Κάκε άτομο ξεχωριςτά ζχει τθ δικι του
ερμθνεία για τθν άνεςθ, γεγονόσ που ςθμαίνει οτι θ άνεςθ είναι ζνα υποκειμενικό
φαινόμενο και δεν μπορεί να περιγραφεί μια ςυγκεκριμζνθ διδικαςία ςχεδιαςμοφ και θ
προςζγγιςθ είναι άγνωςτθ. Ραρ’όλα αυτά υπάρχουν κάποια γενικά χαρακτθριςτικά που
μποροφν να προςδιορίςουν και να προβλζψουν τθν άνεςθ. Μάλιςτα ο Verbrugge [1990]
υποςτιριξε ότι το να ςχεδιάηει κανείσ για τθν άνεςθ είναι ζνασ αδφνατοσ επιςτθμονικά
ςτόχοσ.
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Κάποιοι οριςμοί τθσ άνεςθσ είναι:





Μια κατάςταςθ ευθμερίασ *Oborne and Clarke, 1973]
Εμπειρικι αντίλθψθ ενόσ χριςτθ ςτο να βρίςκεται ςε κατάςταςθ ευθμερίασ
[Reynolds, 1993]
Η ζλλειψθ δυςφορίασ *Branton, 1969, Corlett, 1973, Hertzberg, 1958]
Η ςωματικι και ψυχολογικι κατάςταςθ που γίνεται αντιλθπτι ςτθν αυτόνομθ
διαδιακςία ανακοφφιςθσ από τθ δυςφορία και επίτευξθσ τθσ ςωματικισ
ομοιόςταςθσ *Shen and Vertiz, 1997]

Μοντζλο άνεςθσ: Η άνεςθ μπορεί να ζχει τρεισ διαφορετικζσ εκδθλϊςεισ, τθ δυςφορία
(ο ςυμμετζχων αιςκάνεται δυςφορία λόγω φυςικϊν διαταραχϊν ςτο περιβάλλον), τθ μθ
δυςφορία (ο ςυμμετζχων δεν ενδιαφζρεται για τθν άνεςθ ι τθ δυςφορία) και τθν άνεςθ
(ο ςυμμετζχων αιςκάνεται πιο άνετα απ’ότι περίμενε). Το μοντζλο που παρουςιάηεται
αποτελεί μια απλοποίθςθ του μοντζλου του Looze et al.[2003]. Η εμπειρία τθσ άνεςθσ ι
τθσ δυςφορίασ οφείλεται μερικϊσ ςτον ίδιο τον άνκρωπο κακϊσ ςθμαντικό ρόλο
παίηουν θ ιςτορία των εμπειριϊν ςε ςχζςθ με τθν άνεςθ προςδιορίηει τισ προςδοκίεσ για
ζνα προϊόν, βαςιςμζνο ςε αυτό ςτο οποίο είναι ςυνθκιςμζνοσ ο χριςτθσ κακϊσ και θ
ψυχικι διάκεςθ.
Ο άνκρωποσ δζχεται ωσ είςοδο τθ κερμοκραςία, τθν υγραςία, τθν πίεςθ κ.α. μζςω τθσ
όραςθσ τθσ μυρωδιάσ και του κορφβου και δίνει ωσ ζξοδο τθν αντίςτοιχθ αντίλιψθ τθσ
άνεςθσ.
Συχνά οι αεροπορικζσ εταιρείεσ χρθςιμοποιοφν δεδομζνα από τθν ψθφοφορία τθσ
άνεςθσ των επιβατϊν ςτο διαδίκτυο.
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Α1.3.1 Πτυχζσ άνεςθσ ςε ζνα αεροπλάνο
Η άνεςθ ι θ δυςφορία ςυχνά εντοπίηεται κατά τθ διάρκεια μιασ μεγάλθσ απόςταςθσ
πτιςθ ςτθν οικονομικι κζςθ. Ρολλζσ πτυχζσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο κατά τθ διάρκεια
τθσ πτιςθσ:
-

-

-

-

Θερμικι άνεςθ: Θα μποροφςε κανείσ να ζχει τθν εμπειρία του ξθροφ αζρα και των
κρφων ποδιϊν. Αυτό επθρρεάηει τθ κερμοκραςία του δζρματοσ αλλά προκαλεί και
δυςφορία ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα.
Ακουςτικι άνεςθ: Ο κόρυβοσ μπορεί να προκαλζςει κάποια ενόχλθςθ. Ϋςτόςο
ζχουν γίνει πολλζσ ενζργειεσ για να μειωκεί θ ακουςτικι δυςφορία. Καλφτερα υλικά
χρθςιμοποιοφνται που εξαςκενίηουν τον κόρυβο ι ζχουν εφαρμοςτεί ενεργά
ςυςτιματα κατά του κορφβου.
Οπτικι άνεςθ: Κάποιεσ φορζσ οι οκόνεσ είναι ςε κακι ποιότθτα, γεγονόσ που οδθγεί
ςτθν δυςφορία του επιβάτθ.
Ψυςικι άνεςθ: Ο περιοριςμζνοσ χϊροσ των ποδιϊν, θ κζςθ των οκονϊν και οι
περιοριςμζνεσ κινιςεισ οδθγοφν ςτθν δυςφορία τθσ μζςθσ και του λαιμοφ αλλά και
ςε deep vein thrombosis (αναλφεται ςε επόμενο κεφάλαιο).
Δυςφορία λόγω των κραδαςμϊν και των δονιςεων δεν παίηει ςυνικωσ ςθμαντικό
ρόλο κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ, αλλά μπορεί να επθρρεάςει αρνθτικά τθ
γενικότερθ εμπειρία του επιβάτθ.

Ρζρα από τθν επιρροι του περιβάλλοντοσ, ςθμαντικό ρόλο ζχει και θ αντίλθψθ του
ανκρϊπου. Ο τρόποσ με τον οποίο αντιλαμβανόμαςτε το περιβάλλον επθρρεάηεται από
τθν ιςτορία και τθ διάκεςθ (Θα μποροφςαμε να ζχουμε τθν εμπειρία ενόσ άνετου
ταξιδιοφ επειδι είναι πιο άνετθ θ πτιςθ από τισ προθγοφμενεσ, ι κα μποροφςαμε να
ζχουμε τθν εμπειρία μιασ άνετθσ πτιςθσ επειδι θ φροντίδα που προςφζρεται από τθν
αεροςυνοδό μασ βάηει ςε καλι διάκεςθ).

Α1.3.2 Άνεςθ και εργονομία
Υπάρχει μια ιςχυρι ςφνδεςθ μεταξφ τθσ εργονομίασ και τθσ άνεςθσ:
Εργονομία (ι ανκρϊπινοι παράγοντεσ) είναι θ επιςτθμονικι αρχι, θ οποία αςχολείται με
τθν κατανόθςθ των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των ανκρϊπων και κάκε άλλου ςτοιχείου
ενόσ ςυςτιματοσ και το επάγγελμα εκείνο το οποίο εφαρμόηει τθ κεωρία, τισ αρχζσ, τα
δεδομζνα και τισ μεκόδουσ ςτον ςχεδιαςμό, με ςκοπό τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ
ανκρϊπινθσ ευθμερίασ και τθ ςυνολικι απόδοςθ του ςυςτιματοσ.
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Μια διαφορά ανάμεςα ςτθν άνεςθ και τθν εργονομία κα μποροφςε να είναι το γεγονόσ
ότι ςτθν άνεςθ θ περιςςότερθ προςοχι ςτρζφεται ςτθν εμπειρία του τελικοφ χριςτθ και
ςτθ ςυναιςκθματικι ςυμπεριφορά.
Οι ιδιότθτεσ των υλικϊν, ο ςχεδιαςμόσ των εξαρτθμάτων και θ εςωτερικι διαρρφκμιςθ
ςυμβάλλουν ςτθν διευκόλυνςθ και τθν άνεςθ των επιβατϊν. Σθμαντικόσ παράγοντασ
είναι θ εργονομία του κακίςματοσ και θ ακουςτικι. Η ακουςτικι του εςωτερικοφ χϊρου
επθρρεάηει ςε μεγάλο βακμό τθν άνεςθ του επιβάτθ. Το μεγαλφτερο μζροσ του κορφβου
προζρχεται από τισ μθχανζσ και ο κόρυβοσ μειϊνεται μζςω μθχανιςμϊν απορρόφιςθσ. Η
θχομόνωςθ προζρχεται από τισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν καμπίνα κουβζρτεσ και τισ ίνεσ
υάλου (υλικό fiberglass), οι οποίεσ χρθςιμεφουν και ωσ κερμικι μόνωςθ.

A1.4 Διαδικαςία ειςόδου και εξόδου του επιβάτθ από το αεροπλάνο
Άφιξθ του επιβάτθ ςτο αεροδρόμιο
Ο επιβάτθσ προκειμζνου να προλάβει τθν πτιςθ του ςυνικωσ χρειάηεται να βρίςκεται
δφο ϊρεσ πριν από τθν ϊρα αναχϊρθςθσ του αεροπλάνου. Η άφιξθ ςτο αεροδρόμιο
επιτυγχάνεται είτε με κάποιο μζςο μαηικισ μεταφοράσ (λεωφορείο ι τρζνο), είτε με ταξί,
είτε με κάποιο προςωπικό όχθμα.
Ζκδοςθ ειςιτθρίου – Check - in
Από τθν ςτιγμι που ο επιβάτθσ φτάνει ςτο αεροδρόμιο ψάχνει να βρει τον κιςςζ ςτον
οποίο εκδίδονται οι κάρτεσ επιβίβαςθσ για τθν πτιςθ του με βάςθ το ειςιτιριο του.
Μόλισ το βρει ςτζκεται ςτθν ουρά που πικανόν υπάρχει για να μπορζςει να το εκδϊςει.
Ρολλζσ φορζσ αν ζχει φτάςει πολφ νωρίσ ςτο αεροδρόμιο και δεν ζχει ξεκινιςει θ
ζκδοςθ των ειςθτθρίων για τθ ςυγκεκριμζνθ πτιςθ πθγαίνει ςτα εςτιατόρια που
υπάρχουν κοντά ςτα κιςςζ ι ςτα ειδικά παγκάκια του αεροδρομίου.
Αναμονι μζχρι τθν είςοδό του ςτο αεροπλάνο
Από τθ ςτιγμι που ο επιβάτθσ εκδϊςει το ειςιτιριο του μπορεί να κατευκυνκεί προσ τθν
πφλθ τθσ πτιςθσ του. Ανάλογα τθν περίπτωςθ ο επιβάτθσ κατευκφνεται άμεςα ςτθν
πφλθ ι μπορεί να περάςει από τα duty free μαγαηιά και να γευματίςει ςτα εςτιατόρια
που βρίςκονται ςτον ίδιο χϊρο με τα μαγαηιά προκειμζνου να περάςει ευχάριςτα ο
χρόνοσ αναμονισ του. Μόλισ θ ϊρα τθσ αναχϊρθςθσ του πλθςιάηει κατευκφνεται προσ
τον χϊρο του check-in ςτον οποίο πραγματοποιείται ο ζλεγχοσ αςφαλείασ. Ρολλζσ φορζσ
υπάρχουν πολυάρικμεσ ουρζσ επιβατϊν κακϊσ πραγματοποιοφνται εκτεταμζνοι ζλεγχοι.
Εφόςον οι επιβάτεσ περάςουν από τον ζλεγχο αςφαλείασ κατευκφνονται προσ τθν πφλθ
που βρίςκεται ο αρικμόσ τθσ πτιςθσ του και περιμζνουν ςτα κακίςματα μζχρι να
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ακουςτεί θ ανακοίνωςθ επιβίβαςισ τουσ. Στον χϊρο αυτό υπάρχουν περίπτερα με
τρόφιμα και ποτά τα οποία ο επιβάτθσ μπορεί να αγοράςει.
Είςοδοσ των επιβατϊν ςτο αεροπλάνο και απογείωςθ
Οι επιβάτεσ ειςζρχονται ςτο αεροςκάφοσ και με τθ βοικεια των αεροςυνοδϊν κάκονται
ςτο κάκιςμά τουσ με βάςθ τον αρικμό του ειςιτθρίου τουσ, ενϊ το αεροςκάφοσ
προετοιμάηεται να τροχοδρομθκεί ςτον ειδικό διάδρομο. Ραράλλθλα οι αεροςυνοδοί
πραγματοποιοφν επίδειξθ των ςυςτθμάτων αςφάλειασ προσ τουσ επιβάτεσ, οι οποίοι
εξοικειϊνονται με όλεσ τισ δυνατότθτεσ αςφάλειασ του αεροςκάφουσ. Στθν επίδειξθ
περιλαμβάνεται και υπόδειξθ των εξόδων ζκτακτθσ ανάγκθσ και των φωτιςμϊν, τθσ
χριςθσ τθσ μάςκασ οξυγόνου, των ηωνϊν αςφαλείασ των κακιςμάτων και του ειδικοφ
ςωςιβίου. Αφοφ οι αεροςυνοδοί βεβαιϊνονται ότι οι ηϊνεσ των κακιςμάτων είναι
αςφαλιςμζνεσ και καλφπτονται οι ςυνκικεσ αςφαλείασ, πραγματοποιείται θ απογείωςθ
του αεροπλάνου.
Διάρκεια τθσ πτιςθσ
Κακϊσ το αεροπλάνο ζχει φτάςει το επικυμθτό φψοσ, οι επιβάτεσ είναι ελεφκεροι να
απαςφαλίςουν τισ ηϊνεσ αςφαλείασ τουσ. Ξεκινοφν οι διαδικαςίεσ γεφματοσ , αρχικά με
τθν προςφορά καφζ, τςαγιοφ και αναψυκτικϊν και ςτθ ςυνζχεια με τθν προςφορά του
κυρίωσ γεφματοσ. Τζλοσ, προςφζρεται ξανά καφζσ, τςάι και αναψυκτικό. Κάποιεσ από τισ
υπθρεςίεσ που προςφζρονται ςτθ διάρκεια τθσ πτιςθσ αποτελοφν τα ακουςτικά για
μουςικι, τα ποτά, το φαγθτό, το τςάι και ο καφζσ, κρφεσ πετςζτεσ για φρεςκάριςμα,
κακαριςμόσ και ςυλλογι των δίςκων από τα γεφματα, τα προϊόντα duty-free, κάρτεσ
μετανάςτευςθσ και προετοιμαςία τθσ καμπίνασ για προςγείωςθ.
Διάρκεια τθσ προςγείωςθσ
Οι επιβάτεσ επιςτρζφουν ςτισ κζςεισ και αςφαλίηουν τισ ηϊνεσ τουσ και το αεροπλάνο
ξεκινά τθν προςγείωςθ. Το τζλοσ τθσ προςγείωςθσ ακολουκείται από χαιρετιςμοφσ των
αεροςυνοδϊν προσ τουσ επιβάτεσ.
Ζξοδοσ του επιβάτθ από το αεροπλάνο
Οι επιβάτεσ μεταφζρονται με κάποιο μεταφορικό μζςον ι κατευκφνονται μζςω τθσ
φιςοφνασ ςτον χϊρου παραλαβισ των αποςκευϊν τουσ και ςτθ ςυνζχεια κατευκφνονται
προσ τθν ζξοδο. Στθ ςυνζχεια απομακρφνονται από το αεροδρόμιο είτε με κάποιο μζςο
μαηικισ μεταφοράσ (λεωφορείο ι τρζνο), είτε με ταξί, είτε με κάποιο προςωπικό όχθμα.
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A1.5 Σαξικι διαφορά κζςεων
Οι αεροπορικζσ εταιρείεσ προςφζρουν ςυνικωσ τρείσ διαφορετικοφσ τφπουσ κζςεων :
τθν πρϊτθ κζςθ, τθ διακεκριμζνθ κζςθ και τθν οικονομικι κζςθ. (Κάποιεσ εταιρείεσ
χρθςιμοποιοφν πλζον μόνο διακεκριμζνεσ κζςεισ ωσ ανϊτερθ ποιοτικά υπθρεςία). Η
πρϊτθ κζςθ (first class) αποτελεί τθν πολυτελζςτερθ και ακριβότερθ κζςθ μζςα ςτο
αεροςκάφοσ. Βρίςκεται ςτο μπροςτινό τμιμα τθσ καμπίνασ με πιο άνετα κακίςματα και
αρκετζσ αναβακμιςμζνεσ υπθρεςίεσ. Επίςθσ, περιλαμβάνεται μεγάλθ ποικιλία γευμάτων
(ανάλογα πάντα με το είδοσ και τθν διάρκεια τθσ πτιςθσ). Οι επιβάτεσ τθσ πρϊτθσ κζςθσ
απολαμβάνουν επιπλζον προνόμια και εκτόσ αεροςκάφουσ από τθν αεροπορικι
εταιρεία π.χ ξεχωριςτι υπθρεςία Check in και ειδικά διαμορφωμζνουσ χϊρουσ αναμονισ
ςτο αεροδρόμιο. Στθ διακεκριμζνθ κζςθ (business class – executive class) υπάρχει
προςφορά υψθλισ ποιότθτασ και απευκφνεται κυρίωσ ςε ανκρϊπουσ που αςχολοφνται
με επιχειριςεισ. Αυτι θ κζςθ είναι ακριβότερθ ςε ςχζςθ με τθν οικονομικι, προςφζρει
περιςςότερεσ ανζςεισ και υπθρεςίεσ ςτουσ επιβάτεσ. Οι επιχειρθματικζσ κζςεισ
διαχωρίηονται από τισ οικονομικζσ κζςεισ ςτθν καμπίνα του αεροςκάφουσ και είναι ςτο
μπροςτινό μζροσ τθσ. Τα κακίςματα των κζςεων είναι φαρδφτερα και υπάρχει
μεγαλφτερθ ποικιλία ςτισ επιλογζσ γευμάτων ι ποτϊν. Στθν οικονομικι κζςθ (economy
class – coach class) παρζχονται ςτον επιβάτθ οι βαςικζσ υπθρεςίεσ κακϊσ είναι θ κζςθ
με τθν χαμθλότερθ τιμι, γι’ αυτό και προτιμάται από τουσ περιςςότερουσ επιβάτεσ. Σε
κάποιεσ εταιρείεσ υπάρχει και ανϊτερθ οικονομικι κζςθ (premium economy) ςτθν οποία
τα κακίςματα ζχουν μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ μεταξφ τουσ.(Το μζγεκοσ του κακίςματοσ
ςτθν οικονομικι κζςθ ζχει εφροσ από 43 μζχρι 46 cm). Η δομι των τριϊν κζςεων
ςυναντάται ςυνικωσ ςε διεκνι και υπερατλαντικζσ πτιςεισ, ενϊ για κοντινότερεσ
πτιςεισ χρθςιμοποιοφνται αεροπλάνα των δφο καμπίνων, τθσ διακεκριμζνθσ και τθσ
οικονομικισ κζςθσ. Στισ εταιρείεσ χαμθλοφ κόςτουσ ςυνικωσ δεν περιλαμβάνονται
φαγθτό ι δωρεάν ποτό.

Εικόνα 16: Σχζδιο των διαφορετικϊν κζςεων τθσ εταιρείασ Asiana του αεροςκάφουσ
Boeing 747 - 400
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First class interior
interior

Business class interior

Economy class

A1. 6 ωματικι και ψυχολογικι επιρροι τθσ πτιςθσ ςτουσ επιβάτεσ
Τα ςφγχρονα αεροπλάνα ζχουν λιγότερο κόρυβο και είναι πιο άνετα ςε ςχζςθ με τα
αεροπλάνα των προθγοφμενων γενιϊν. Ϋςτόςο υπάρχουν ακόμα κάποια ςτοιχεία ςτο
εςωτερικό περιβάλλον τθσ καμπίνασ του αεροπλάνου που μπορεί να προκαλζςουν
ζνταςθ και να επθρρεάςουν τθν υγεία των ευαίςκθτων οργανιςμϊν. Οι παράγοντεσ που
μπορεί να προκαλζςουν ζνταςθ και ανθςυχία είναι θ πίεςθ τθσ καμπίνασ και ο κορεςμόσ
του οξυγόνου, θ κίνθςθ και ο κραδαςμόσ του αεροςκάφουσ, ο χϊροσ και θ
μεταβλθτότθτα του κακίςματοσ, θ ποιότθτα του αζρα και θ υγραςία κακϊσ και ο
κόρυβοσ. Ενϊ θ πίεςθ ι το οξυγόνο και θ κίνθςθ ι ο κραδαςμόσ μπορεί να επιφζρει
άμεςεσ γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ που μπορεί να οδθγιςουν ςε ναυτία ι και εμετό,
άλλοι παράγοντεσ εναρμονίηουν τθν καλι κατάςταςθ αυξάνοντασ ι μειϊνοντασ τισ
επιπτϊςεισ αυτζσ.
Πίεςθ ςτθν καμπίνα και εμποτιςμόσ οξυγόνου
Σχετικι με τθν υγεία του επιβάτθ είναι θ απόςταςθ του αεροςκάφουσ εν πτιςθ
κακ’φψοσ από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ . Τα ςφγχρονα επιβατικά αεροπλάνα πλζουν
μεταξφ 30.000 και 40.000 πόδια – 9150 και 12,200 μζτρα (1 foot = 30.48 centimeters)
όπου θ ατμοςφαιρικι πίεςθ είναι λιγότερο από το 30% από τθσ αντίςτοιχθσ ςτο επίπεδο
τθσ κάλαςςασ.
Η περιβάλλουςα πίεςθ του οξυγόνου είναι κατά προςζγγιςθ το 20% τθσ βαρομετρικισ
πίεςθσ.
Πίεςθ ςτθν καμπίνα και διαςτολι αερίων
Η χαμθλι πίεςθ ςτθν καμπίνα του αεροπλάνου οδθγεί ςτθν διαςτολι αερίων. Σφμφωνα
με το νόμο του Boyle τα αζρια διαςτζλλονται πάνω απο το 35% όταν το αεροπλάνο
ανεβαίνει 8.000 πόδια πάνω από τθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ. Το ανκρϊπινο ςϊμα ζχει
ζναν αρικμό από κοιλότθτεσ γεμάτεσ με αζρα: ο μζςον οφσ και οι γνακιαίοι κόλποι, το
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ζντερο, οι κοιλότθτεσ του υπεηωκότα, τα γεμίςματα των δοντιϊν και το κρανίο. Επειδι θ
πίεςθ αλλάηει ομαλά κατά τθν άνοδο και τθν κάκοδο του αεροπλάνου, ο μεγαλφτεροσ
αρικμόσ των επιβατϊν αντιλαμβάνεται μόνο ζναν περιοςριμζνθσ ςθμαςίασ τυμπανιςμό
ι μια αίςκθςθ ςτον μζςο οφ. Ραρ’όλα αυτά τα αζρια ςτισ κοιλότθτεσ του ςϊματοσ
μπορεί να προςκαλζςουν ςωματικι δυςφορία αν θ εξιςςορόπιςθ με τθν περιβάλλουςα
βαρομετρικι πίεςθ είναι αδφνατθ. Σε χαμθλά φψθ, θ κοιλιά του ανκρϊπου ζχει ςχεδόν
πάντα 500 κυβικά εκατοςτά ατμοςφαιρικοφ αζρα, μεκάνιο – υδρόκειο και άλλα
ςτοιχεία, που προζρχεται από τισ ηυμϊςεισ των τροφϊν ι από τθν πζψθ. Στα 5.000
μζτρα φψοσ ο όγκοσ αυτόσ διπλαςιάηεται, ενϊ ςτα 15 – 20.000 μζτρα ο όγκοσ των
αερίων γίνεται 17 φορζσ περιςςότεροσ. Ο άνκρωποσ με αυτζσ τισ ςυνκικεσ κα γινόταν
μπάλα αν από τα 5 – 7.000 μζτρα δεν αποβάλλονταν τα αζρια. Πμωσ, επειδι
δθμιουργοφν αςκενικζσ καταςτάςεισ τα αζρια αυτά με μικρζσ περιπλοκζσ, είναι
ςθμαντικι θ κατανάλωςθ γευμάτων πριν ι κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ και θ αποφυγι
φαγθτϊν που δθμιουργοφν φουςκϊματα όπωσ λάχανο, ραπανάκια, πεπόνι, μπφρα,
ςόδα ι τςίχλα.
Κίνθςθ και κραδαςμόσ του αεροςκάφουσ
Οι άνκρωποι κανονικά βρίςκονται ςε ζνα περιβάλλον όπου θ δφναμθ τθσ βαρφτθτασ
είναι ςτακερι ςε διεφκυνςθ και διάςταςθ. Στθ διάρκεια του ταξιδιοφ ςτον αζρα, οι
επιβάτεσ μπορεί να αντιλθφκοφν αςυνικθςτουσ κραδαςμοφσ, κίνθςθ και φυγόκεντρεσ
δυνάμεισ. Επίςθσ θ αναταραχι του αζρα μπορεί να προκαλζςει μια γραμμικι
κατακόρυφθ κίνθςθ ςτο αικοφςιο ςφςτθμα (vestibular organ). Οι ςυνδυαςμοί αυτϊν
μπορεί να προκαλζςει δυςφορία και ναυτία. Ζρευνα ζχει δείξει ότι 8,4% των επιβατϊν
νιϊκουν ναυτία κατά τθ διάρκεια μιασ πτιςθσ *Turner et al,2000].
Κάκιςμα και ακινθτοποίθςθ
Τα αεροπλάνα ςιμερα είναι δυνατόν να πλζουν ςυνεχόμενα για πάνω από 15 ϊρεσ,
γεγονόσ που κακιςτά τθν άνεςθ του κακίςματοσ απαραίτθτθ για τθν υγεία του επιβάτθ.
Η άνεςθ ςτο κάκιςμα ςχετίηεται με τθν ρφκμιςθ του κακίςματοσ (seat pitch), το πλάτοσ
του κακίςματοσ, τον χϊρο που μποροφν τα τοποκετθκοφν τα πόδια, τθν ποιότθτα τθσ
ταπετςαρίασ και τθν πικανι γωνία ανάκλιςθσ.
Το φάςμα του seat pitch (θ απόςταςθ από τθν πλάτθ του ενόσ κακίςματοσ μζχρι τθν
πλάτθ του επόμενου κακίςματοσ) είναι από 71 cm ζωσ 152 cm. Στθν οικονομικι κζςθ
είναι 76-86 cm.
Το πλάτοσ του κακίςματοσ είναι επίςθσ ςθμαντικό, αν και το 30% είναι κάτω από το
ενδεδειγμζνο που είναι 42 cm.
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Deep Vein Thrombosis
Ο όροσ «ςφνδρομοσ οικονομικισ κζςθσ» αναφζρεται ςτθν ανάπτυξθ τθσ εν τω βάκει
φλεβικισ κρόμβωςθσ (DVT) και πνευμονικισ εμβολισ (PE) ςε επιβάτεσ που ταξιδεφουν
ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ ςτα ςτενά κακίςματα τθσ οικονομικισ κζςθσ [Bagshaw,2001].
Ζχει παρατθρθκεί ότι οι γυναίκεσ διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο από τουσ άντρεσ
[Giangrande, 2000].
Ποιότθτα του αζρα ςτθν καμπίνα του αεροπλάνου
Η κακι ποιότθτα του αζρα μπορεί να προκαλζςει ςυμπτϊματα κοφραςθσ, πονοκζφαλου
και ηαλάδασ, κακϊσ και αναπνευςτικι και οπτικι δυςφορία. Η ποιότθτα του αζρα
εξαρτάται από τθν ποςότθτα τθσ ροισ του αζρα, τθ διανομι του αζρα ςτθν καμπίνα, τθν
ποςότθτα του ανακυκλϊμενου αζρα ςτο περιβάλλον τθσ καμπίνασ, τθ ςχετικι υγραςία
και τον αρικμό των ανκρϊπων που βρίςκονται ςτθν καμπίνα [Pierce et al., 1999].
Συγκζντρωςθ CO2
Πςοι ταξιδεφουν με αεροπλάνο παραμζνουν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα με το
μικρότερο αζρα ανά άτομο ςε ςχζςθ με τα άλλα μζςα μαηικισ μεταφοράσ *Hocking,
1998+. Ωωρίσ οποιαδιποτε αλλαγι του αζρα κα χρειαηόταν μόνο 2.3 λεπτά για να
υπερβεί θ ςυγκζντρωςθ CO2 τα 1000 ppm, ενϊ ςυνίςταται να είναι χαμθλότερθ από
αυτι τθν τιμι.
Υγραςία
Οι άνετεσ για τον άνκρωπο ςυνκικεσ υγραςίασ κεωροφνται 40 – 70 % ςχετικι υγραςία
ςτο επίπεδο τθσ κάλαςςασ. Οι οδθγίεσ για τθ υγραςία μζςα ςτο αεροπλάνο είναι θ
ςχετικι υγραςία να βρίςκεται ανάμεςα ςτο 12 – 22%. Η υγραςία τθ καμπίνασ εξαρτάται
από τον τφπο του αεροςκάφουσ, το φψοσ πλεφςθσ, τον ρυκμό ανανζωςθσ του αζρα και
τον αρικμό των ατόμων που βρίςκονται μζςα ςτο αεροςκάφοσ. Οι χαμθλζσ τιμζσ
υγραςίασ οδθγοφν ςτθν ξθρότθτα των χειλιϊν και του δζρματοσ και άλλεσ εκτεκειμζνεσ
μεμβράνεσ τθσ μφτθσ, του ςτόματοσ, των ματιϊν και του λαιμοφ *Lee et al., 1999].
Συνίςταται λιψθ υγρϊν για τθν καλφτερθ πτιςθ των επιβατϊν *Thibeault and Kroll,
1997].
Θόρυβοσ
Το ταξίδι με το αεροπλάνο περιλαμβάνει και ζκκεςθ ςε ζνα υψθλό επίπεδο κορφβου τθσ
μθχανισ κακϊσ και κόρυβο από τα ςυςτιματα εξαεριςμοφ τθσ καμπίνασ, το ρεφμα
αζροσ ςτισ εξωτερικζσ επιφάνειεσ, των υπθρεςιϊν εν πτιςει και των υπόλοιπων
επιβατϊν. Μετριςεισ που ζχουν γίνει ςτο κατα τθν πτιςθ ζχουν δείξει ότι ο κόρυβοσ δεν
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ξεπερνά τα 85 dB (όριο ςτο οποίο απαιτείται προςταςία του αυτιοφ γιατί υπάρχει
κίνδυνοσ για ακουςτικό τραφμα)

Α1.7 Ο επιβάτθσ
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τουσ οποίουσ οι άνκρωποι ταξιδεφουν. Με τθν αφξθςθ τθσ
αςτικοποίθςθσ, τθσ εκβιομθχάνιςθσ και του τουριςμοφ όλο και περιςςότεροι άνκρωποι
βγαίνουν από τα ςπίτια τουσ και ταξιδεφουν.Ο πλυκθςμόσ που ταξιδεφει αυξάνεται κατά
6% ετθςίωσ *Weiss 2001]. Θα μποροφςαμε να τουσ κατθγοριοποιιςουμε ςτισ εξισ
ομάδεσ:
1.
2.
3.
4.
5.

Τουριςμοφ και ταξιδίων
Εκπαίδευςθσ
Εργαςιακισ απαςχόλθςθσ
Κοινωνικϊν Υποχρεϊςεων
Ιατρικϊν λόγων

Λαμβάνοντασ υπόψιν τισ παραπάνω ομάδεσ, διαπιςτϊνουμε ότι το βαςικό κοινό
χαρακτθριςτικό τουσ είναι θ ανάγκθ τουσ για διατροφι ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα.
Τουριςμοφ και ταξιδίων: Πλο και περιςςότεροι είναι οι άνκρωποι που επιςκζπτονται
άλλα μζρθ για ψυχαγωγικοφσ λόγουσ, γεγονόσ που ςυνεπάγεται τθ ςυνεχι μετακίνθςθ
και τθν ανάγκθ για τροφι.
Εκπαίδευςθσ: Σε αυτιν τθν ομάδα ανικουν τα ςχολεία, τα ιδρφματα και τα κολζγια. Σε
αυτι τθ περίπτωςθ, κα πρζπει κανείσ να εκπλθρϊςει τισ ανάγκεσ διατροφισ παιδιϊν
που πθγαίνουν ςχολείο ι και εφιβων που πθγαίνουν ςτο κολζγιο.
Εργαςιακισ απαςχόλθςθσ: Κάκε άτομο ςτθ διάρκεια τθσ εργαςίασ του χρειάηεται να
καταναλϊςει τουλάχιςτον ζνα γεφμα εκτόσ ςπιτιοφ. Οι πιο ςυνθκιςμζνεσ λφςεισ
αποτελοφν οι βιομθχανικζσ καντίνεσ, οι καντίνεσ του γραφείου , ι fast food και ζτοιμα
φαγθτά ςε μικρι χρονικι περίοδο. Σφμφωνα με τθν ζρευνα τθσ εταιρείασ Zagat το 2009,
το 39% των επιβατϊν ταξιδεφει για λόγουσ ψυχαγωγίασ και το 61% για επιχειρθματικοφσ
λόγουσ.
Κοινωνικϊν Υποχρεϊςεων: Στθν ομάδα αυτι ανικουν κυρίωσ τα άτομα που ζχουν
πολλζσ κοινωνικζσ ςυναναςτροφζσ και παρευρίςκονται τακτικά ςε κοινωνικζσ
εκδθλϊςεισ, δεξιϊςεισ, ςυλλόγουσ, ακλθτικά κζντρα ι ςε ξενοδοχεία και εςτιατόρια με
ςκοπό να ςυναντθκοφν με άλλουσ ανκρϊπουσ και να δειπνιςουν μαηί τουσ.
Ιατρικϊν λόγων: Η ομάδα αυτι περιλαμβάνει τα νοςοκομεία, τα οποία καλφπτουν τισ
διατροφικζσ ανάγκεσ των πολυάρικμων αςκενϊν με διαφορετικά γεφματα για τθν κάκε
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περίπτωςθ κακϊσ και κατοικίεσ φροντίδασ, όπου κι εκεί είναι απαραίτθτθ θ
προετοιμαςία γευμάτων ανάλογα με τισ ανάγκεσ των αςκενϊν.

Α1.8 Σο αεροδρόμιο
Το αεροδρόμιο είναι ο χϊροσ κατάλλθλοσ για τθν προςγείωςθ και τθν απογείωςθ
αεροςκαφϊν. Ανάλογα με το είδοσ του αεροδρομίου, μπορεί να διακζτει χϊρουσ
ςτάκμευςθσ αεροςκαφϊν, χϊρουσ αποκικευςθσ φορτίων κακϊσ και ςτακμό
ςυγκζντρωςθσ και εξυπθρζτθςθσ επιβατϊν *Λεξικό Τεχνολογίασ και Επιςτθμϊν+.Το
αεροδρόμιο είναι ζνα ςθμείο ςφνδεςθσ ςτο ςφςτθμα μεταφοράσ. Το αεροδρόμιο
προετοιμάηει τουσ επιβάτεσ για τθν αλλαγι τθσ διάκεςθσ από το ζδαφοσ προσ τον αζρα
και το αντίςτροφο. Το αεροδρόμιο ςυχνά αναλφεται με το χϊρο του αερολιμζνα να
περιλαμβάνει τον εναζριο χϊρο προςζγγιςθσ, βοθκιματα προςγείωςθσ, διαδρόμουσ,
τροχοδρόμουσ και τον χϊρο ελιγμϊν ι φορτοεκφόρτωςθσ των αεριςκαφϊν τα οποία
οδθγοφν ςτθν πφλθ από τθν οποία περνά ο επιβάτθσ (ι το φορτίο). Επίςθσ το
αεροδρόμιο περιζχει μια αςτικι περιοχι (landside) όπου οι επιβάτεσ (ι το φορτίο)
κινοφνται για διάφορεσ ενζργειεσ όπωσ είναι θ άφιξθ, θ αναχϊρθςθ, θ παραλαβι των
αποςκευϊν, θ πρόςβαςθ ςε χϊρουσ ςτάκμευςθσ, το οδικό δίκτυο και διάφορεσ μορφζσ
διαμετακίνθςθσ. Οι περιςςότερεσ πτυχζσ του ςχεδιαςμοφ του αεροδρομίου πρζπει να
αντικατοπτρίηουν τθ ςφνκετθ κατανόθςθ των διάφορων αλλθλζνδετων παραγόντων.
Ραράγοντεσ που περιλαμβάνουν τισ επιδόςεισ και το μζγεκοσ του αεροςκάφουσ, τθν
διαχείριςθ τθσ εναζριασ κυκλοφορίασ, τθν απαίτθςθ για αςφαλι και αποτελεςματικι
λειτουργία, τισ επιπτϊςεισ του κορφβου για τισ κοινότθτεσ και τα εμπόδια ςτα
αεροπορικά δρομολόγια. Κάκε προςπάκεια ςχεδιαςμοφ κα πρζπει να πραγματοποιείται
με βάςθ τουσ δθμοςιευμζνουσ ςτόχουσ του FAA Strategic Plan [FAA, 2001a](Η FAA –
Federal Aviation Administration είναι ζνασ οργανιςμόσ των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν του
Υπουργείου Μεταφορϊν με τθ διακαιοδοςία να ρυκμίηει και να εποπτεφει όλεσ τισ
πτυχζσ τθσ πολιτικι αεροπορίασ των ΗΡΑ).

Εικόνα 17: Αεροδρόμιο Chicago Midway International (MDW/KMDW), IL, USA
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Από τθν 11θ Σεπτεμβρίου του 20011 και φςτερα, τα κζματα αςφαλείασ γφρω από τα
αεροδρόμια (ειδικότερα ςτα μεγαλφτερα) ζχουν ανακεωρθκεί. Σαφι επιρροι από αυτό
το γεγονόσ εμφανίηουν θ ροι των οχθμάτων (επιβατικά αυτοκίνθτα, ταξί, λεωφορεία,
κλπ.) που κζλουν να ειςζλκουν τον ςτακμό επιβίβαςθσ (terminal), κακϊσ και θ ροι των
ανκρϊπων και των αποςκευϊν μζςα ςτον ςτακμό επιβίβαςθσ. Κάκε αεροδρόμιο
υποχρεωοφται να εφαρμόςει τουσ κανόνεσ ανάλογα με τισ υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ.
Οριςμζνα από τα ηθτιματα αςφαλείασ που αντιμετωπίηουν οι διαχειριςτζσ των
αερολιμζνων είναι:
- Η πρόςβαςθ ςτα μονοπάτια του αεροδρομίου ζχουν αλλάξει, γεγονόσ που ςθμαίνει
μεγαλφτερθσ απόςταςθσ περπάτθμα από τισ κζςεισ ςτάκμευςθσ. Οι αλλαγζσ αυτζσ
ςυνεπάγονται αλλαγζσ ςτθν προςζγγιςθ των περιοχϊν αναχϊρθςθσ και άφιξθσ
[American Disability Act-ADA requirements].
- Ο ζλεγχοσ των επιβατϊν είναι πολφ πιο αυςτθρόσ, γεγονόσ που ςθμαίνει
μακρφτερεσ ουρζσ και πολλαπλοφσ ελζγχουσ για οριςμζνα άτομα.
- Ο ζλεγχοσ των αποςκευϊν είναι πιο ςχολαςτικόσ και ςτθν περίπτωςθ που βρεκεί
κάποιο φποπτο ςτοιχείο οι επιβάτεσ κα πρζπει να είναι παρόντεσ και να
υποβάλλονται ςε ζλεγχο.
- Το επίπεδο τθσ μεταφοράσ των χειραποςκευϊν ζχει μειωκεί.
- Η απαίτθςθ για τθν άφιξθ των επιβατϊν δφοι ϊρεσ νωρίτερα από τθν άφιξθ για τον
ζλεγχό τουσ (check-in) ςθμαίνει ότι βρίςκεται ακόμα περιςςότεροσ κόςμοσ ςτο
αεροδρόμιο ςε διάφορα ςθμεία (αυτό ςθμαίνει ανάγκθ για μεγαλφτερουσ χϊρουσ
π.χ. ςτάκμευςθσ)
- Οι επιβάτεσ επιτρζπεται να βρίςκονται μπροςτά από τον χϊρο του ςθμείου ελζγχου
(check point)

1

Στισ 11 Σεπτεμβρίου του 2001, ζγινε θ μεγαλφτερθ τρομοκρατικι επίκεςθ ςε πολιτικά αεροπλάνα
ςτθν παγκόςμια ιςτορία. Στισ 8:45 π.μ. ζνα αεροςκάφοσ τθσ εταιρίασ American Airlines με 92
επιβαίνοντεσ προςζκρουςε ςτον βόρειο Πφργο του Παγκόςμιου Κζντρου Εμπορίου ςτθ Νζα Υόρκθ,
ενϊ ςτισ 9:03 π.μ. προςζκρουςε και δεφτερο αεροπλάνο τθσ ίδιασ εταιρίασ με 64 επιβαίνοντεσ ςτον
νότιο Πφργο του Παγκόςμιου Κζντρου Εμπορίου. Η τρομοκρατικι αυτι επίκεςθ είχε ωσ αποτζλεςμα ο
κλάδοσ τθσ πολιτικισ αεροπορίασ να χάςει 20% τθσ αξίασ του.*εφθμερίδα Κακθμερινι, 11-09-2007]
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Εικόνα 18: Το ςφςτθμα του αεροδρομίου [Ashford, N., Stanton, H., Moore, P., Airport
Operations, Pitman, London, 1991]

Α1.8.1 Απαιτιςεισ για τα passenger terminals
Τα αεροδρόμια ςυχνά χρειάηονται να προγραμματίςουν για ζναν νζο ςταμό επιβίβαςθσ
ι να επεκτείνουν ζναν ιδθ υπάρχον. Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ ςτακμοφ επιβίβαςθσ κα πρζπει
να εκπλθρϊνει τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ:
-

-

-

Η διαδικαςία επιβίβαςθσ περιλαμβάνει εκείνεσ τισ δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται
με το ταξίδι των επιβατϊν, όπωσ είναι θ διαχείριςθ των αποςκευϊν και θ
μεταφορά τουσ, κακϊσ και θ διαδικαςία των ειςιτθρίων και των κακιςμάτων.
Υποςτιρθκτικζσ εγκαταςτάςεισ χρειάηονται για τουσ επιβάτεσ, τουσ εργαηόμενουσ,
τα πλθρϊματα των αεροπορικϊν εταιρειϊν και τουσ ελεγκτζσ τθσ εναζριασ
κυκλοφορίασ, κακϊσ και τθ διαχείριςθ του αεροδρομίου.
Η οποιαδιποτε αλλαγι του τρόπου μεταφοράσ επθρρεάηει τον τοπικό ταξιδιϊτθ, ο
οποίοσ πθγαίνει ςτο αεροδρόμιο με κάποιο μζςο μεταφοράσ του εδάφουσ όπωσ
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-

-

αυτοκίνθτο, ταξί, λεωφορείο, μετρό κ.α. και πρκαλεί αλλαγεσ ςτθν εναζρια
λειτουργία. Η προζλευςθ ι προοριςμόσ των επιβατϊν απαιτεί επαρκι πρόςβαςθ
ςτο αεροδρόμιο, ςτον χϊρο ςτάκμευςθ, ςτα ειςθτιρια και ςτισ αποςκευζσ.
Μια αλλαγι αεροςκάφουσ ςυνικωσ προκφπτει ςτα μεγαλφτερα κομβικά ςθμεία,
κακϊσ οι επιβάτεσ αλλάηουν από το ζνα αεροςκάφοσ ςτο άλλο. Κακϊσ οι
αποςκευζσ και οι χϊροι ςτάκμευςθσ δεν είναι απαραίτθτεσ για αυτά τα άτομα,
άλλεσ ανζςεισ όπωσ ςαλόνια, καλι κυκλοφορία μεταξφ των πυλϊν και ευκαιρίεσ
για τθν αγορά τροφίμων είναι ςθμαντικζσ.
Συλλογι χϊρου για τουσ επιβάτεσ είναι αναγκαία για αποτελεςματικότερα
αεροπορικά ταξίδια. Το αεροςκάφοσ μπορεί να κατζχει από 15 μζχρι 400 επιβάτεσ,
ο κακζνασ από τουσ οποίουσ ζρχεται ςτο αεροδρόμιο ξεχωριςτά. Οι επιβάτεσ που
πρόκειται να επιβιβαςτοφν επιηθτοφν από το αεροδρόμιο να ζχει περιοχζσ που να
βρίςκονται κοντά ςτθν πφλθ αναχϊρθςισ τουσ. Επειδι διαφορετικοί επιβάτεσ
ζρχονται διαφορετικζσ ϊρεσ είναι απαραίτθτεσ ανζςεισ όπωσ τρόφιμα, υλικό για
ανάγνωςθ και κακίςματα ςε ςαλόνι για τθ χρονικι περίοδο που θ ομάδα των
επιβατϊν περιμζνει να επιβιβαςτεί ςτο αεροπλάνο. Ομοίωσ ο τερματικόσ ςτακμόσ
προβλεπει τθ μετάβαςθ από το ομαδικό ταξίδι ςτο ατομικό ταξίδι και τθ διαχείριςθ
των αποςκευϊν των ταξιδιωτϊν όταν γίνεται θ άφιξθ του αεροπλάνου.

Α1.8.2 Ροι των επιβατϊν και των αποςκευϊν
Κςωσ θ μεγαλφτερθ πρόκλθςθ για τουσ ςχεδιαςτζσ ενόσ αεροδρομίου είναι θ ανάγκθ για
αποτελεςματικότερθ διάταξθ ςτουσ κρίςιμουσ τομείσ τθσ ροισ και τθσ διαδικαςίασ. Οι
χριςτεσ πολλϊν αεροδρομίων ζχουν πολλζσ εμπειρίεσ από μεγάλεσ κακυςτεριςεισ ςτον
τερματικό ςτακμό γιατί όταν υπάρχει μεγάλθ φόρτωςθ κάποιεσ περιοχζσ γεμίηουν 99
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Εικόνα 19: Σφςτθμα ροισ των επιβατϊν και των αποςκευϊν τουσ [Ashford, N. and
Wright, P., Airport Enfineering, John Wiley & Sons, Νew York, 1992, p.290]
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Α1.9 Άλλοι παράγοντεσ που επθρρεάηουν τον ςχεδιαςμό των προϊόντων
ςτο εςωτερικό ενόσ αεροπλάνου
Α1.9.1 Τλικά
Τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτο εςωτερικό του αεροπλάνου είναι πολφ ελαφρυά,
αντιφλεκτικά, αςφαλι και άνετα για τον επιβάτθ. Για παράδειγμα, τα υλικά που
χρθςιμοποιοφνται για τα κακίςματα των επιβατϊν είναι ζνα πλαίςιο αλουμινλιου με
μπλόκ αφροφ ουρεκάνθσ που επιςυνάπτεται ςε αυτό το πλαίςιο. Συχνά τοποκετοφνται
δερμάτινα κακίςματα παρ’όλο που είναι πιο ακριβά διότι κακαρίηονται πιο εφκολα.
Στα ςφγχρονα αεροςκάφθ οι περιςςότερεσ επιφάνειεσ αποτελοφνται από πάνελ
ςάντουϊτσ, τα οποία καταςκευάηονται από λεπτά φφλλα φαινολικισ ρυτίνθσ και ίνεσ
υάλου ι ίνεσ άνκρακα. Αυτά τα πάνελ καλφπτονται με εφπλαςτα διακοςμθτικά
κερμοπλαςτικά φίλμ ςε μια ποικιλία πολφπλοκων μοτίβων και χρωμάτων, με μια ευρεία
επιλογι από υφζσ και επίπεδα γυαλάδασ. Ρλζον χρθςιμοποιοφνται μιασ νζασ γενιάσ
ςυνκετικζσ ίνεσ με βελτιωμζνθ αντοχι ςτθ φωτιά, οι οποίεσ δίνουν ζνα φυςικό ςκοφρο
χρϊμα ςτθν επιφάνεια, με αποτζλεςμα να είναι αρκετά περιοριςμζνεσ οι επιλογεσ
[Hasselbrack,1995].

Εικόνα 20: Διάγραμμα κριτθρίων ςχεδιαςμοφ [National Academy Press Washington, D.C.
1995]
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Α1.9.2 Βάροσ
Το βάροσ είναι ζνα από τα ςθμαντικότερα κριτιρια ςτον ςχεδιαςμό του αεροςκάφουσ. Η
οικονομικι βιωςιμότθτα τθσ λειτουργίασ του αεροςκάφουσ κζτει ςε προτεραιότθτα το
κόςτοσ, το ωφζλιμο φορτίο και το εφροσ τα οποία επθρρεάηονται άμεςα από το βάροσ.
Α1.9.3 Αντοχι
Η αντοχι ςχετίηεται με το πόςο καλά μποροφν να διατθρθκοφν τα εξαρτιματα ςτο
πζραςμα του χρόνου. Κάποιοι παράγοντεσ ανκεκτικότθτασ και ςθμαντικζσ απαιτιςεισ
για το εςωτερικό του αεροπλάνου αποτελοφν:
 Η αντοχι ςε κραδαςμοφσ
 Η αντοχι των χρωμάτων ςτθν ζκκεςθ του φωτόσ
 Η αντοχι ςτο ςχίςιμο
 Η αντοχι ςτον αποχρωματιςμό των υφαςμάτων
 Η ςτακερότθτα των διαςτάςεων
 Η αντίςταςθ ςτθν απορρόφθςθ νεροφ και υγραςίασ
 Η αντίςταςθ ςτθ διάβρωςθ
 Η αντίςταςθ ςτθ διάδοςθ των ρωγμϊν
Α1.9.4 Αιςκθτικι
Οι αεροπορικζσ εταιρείεσ χρθςιμοποιοφν τον εςωτερικό διάκοςμο ςε ςχζςθ με τον
εξωτερικι αιςκθτικι του αεροςκάφουσ ωσ ζνα βαςικό εργαλείο τθσ προβολισ τουσ.
Σκοπόσ τθσ αιςκθτικισ είναι να αντανακλά τθν εταιρικι ταυτότθτα και τθν αποςτολι τθσ
εταιρίασ. Γι’ αυτό το λόγο οι διακοςμθτζσ των αεροπλάνων χρειάηεται να ζχουν μια
ποικιλία χρωμάτων, ςχθμάτων και υφϊν προκειμζνου οι αεροπορικζσ εταιρείεσ να
αποκτιςουν τθ μοναδικι τουσ ταυτότθτα.
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Α2. Κοινωνιοψυχολογικζσ και ερμθνευτικζσ
προςεγγίςεισ του φαγθτοφ
Γενικι ειςαγωγι
Σε αυτι τθν ενότθτα περιγράφεται το φαγθτό ωσ μια βιοτικι ανάγκθ, ενϊ γίνεται
αναφορά των διαφόρων κατθγοριϊν του φαγθτοφ όπωσ πρωινό, δεκατιανό,
μεςθμεριανό , απογευματινό και βραδινό. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι ςυνικειεσ
του φαγθτοφ, θ ςχζςθ του με τισ ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ, οι κοινωνικζσ και ψυχολογικζσ
του επιδράςεισ, θ ςχζςθ του με τθ κρθςκεία, τθν οικονομία και το περιβάλλον, κακϊσ
και με τθν ευχαρίςτθςθ του ανκρϊπου. Τζλοσ, παρουςιάηονται οι ανκρωπομετρικζσ
διαςτάςεισ που παρατθροφνται κατά τθ διαδικαςία του φαγθτοφ.
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A2.1 Σο φαγθτό ωσ λειτουργικι ανάγκθ – επιβίωςθ
Η υποκίνθςθ ορίηεται ωσ μια «εςωτερικι κατάςταςθ του ατόμου, που το κάνει να
ςυμπεριφζρεται με τρόπο που διαςφαλίηει τθν επίτευξθ κάποιου ςτόχου [Berelson,
Steiner, 1964]. Επίςθσ, θ υποκίνθςθ ενεργοποιεί, κατευκφνει και ςυντθρεί τθν
ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά [Dunham, Pierce 1989].
Θ κεωρία ιεράρχθςθσ των αναγκϊν του Maslow
Ρρόκειται για το πιο διαδεδομζνο μοντζλο υποκίνθςθσ το οποίο αναπτφχκθκε από τον
Abraham H. Maslow. Ο Maslow υποςτιριξε ότι υπάρχουν πζντε επίπεδα ανκρϊπινων
αναγκϊν, δομθμζνα ιεραρχικά

από τα οποία επθρεάηεται ι ςχεδόν εξαρτάται θ

ςυμπεριφορά του ατόμου. Οι κατθγορίεσ-επίπεδα του μοντζλου του Maslow είναι οι
εξισ: Ψυςιολογικζσ, Αςφάλειασ, Κοινωνικζσ Αυτοεκτίμθςθσ, Αυτοπραγμάτωςθσ. Το
κατϊτερο επίπεδο οι φυςιολογικζσ ανάγκεσ αντικατροπτίηουν τισ βιολογικζσ λειτουργίεσ
του ανκρϊπου. Οι ανάγκεσ αςφάλειασ ςυνίςτανται ςτθν ζμφυτθ τάςθ του ανκρϊπου να
νιϊκει εξαςφάλιςθ και να αποφεφγει δυςάρεςτεσ ψυχολογικζσ καταςτάςεισ. Η τρίτθ
κατθγορία αναγκϊν οι κοινωνικζσ ανάγκεσ περιγράφουν τθν επικυμία του ατόμου για
φιλία, αγάπθ, θ αποδοχι από το κοινωνικό ςφνολο. Στθν τζταρτθ κατθγορία εκείνθ των
αναγκϊν αυτοεκτίμθςθσ περιλαμβάνεται θ ανάγκθ του ανκρϊπου να αιςκάνεται
ςθμαντικόσ και να εκτιμάται θ προςπάκεια και θ προςωπικότθτα του από το περιβάλλον
του. Τζλοσ ςτθν πζμπτθ κατθγορία βρίςκονται οι ανάγκεσ αυτοολοκλιρωςθσ οι οποίεσ
ικανοποιοφνται μόνο όταν το άτομο ζχει το αίςκθμα τθσ προςωπικισ ικανοποίθςθσ και
εκπλιρωςθσ ςε αυτό που κάνει.

Εικόνα 21: Πυραμίδα ιεράρχιςθσ αναγκϊν του Maslow
49 |

Σφςτθμα ςερβιρίςματοσ φαγθτοφ ςτο αεροπλάνο

Πλεσ οι ανάγκεσ του ανκρϊπου είναι περίπλοκεσ.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Διατροφι (ζχει πριγραφεί παραπάνω)
φκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ
Το φαγθτό είναι πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθ ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ
του ςϊματοσ. Ρολλζσ ομάδεσ που εκτίκονται ςε άςχθμο καιρό ρυκμίηονται με το
να αναπτφςςουν υψθλι και γριγορθ μεταβολικι δραςτθριότθτα προκειμζνου να
«κάψουν» φαγθτό από το να φορζςουν πολλά ροφχα. Ζνα άλλο παράδειγμα είναι
θ ηεςτι ςοφπα όταν κάνει πολφ κρφοθ οποία εφοδιάηει τον οργανιςμό με ηζςτθ και
με κερμίδεσ για τθν αντοχι ςτο κρφο.
Αντιμετϊπιςθ τθσ αρρϊςτιασ
Το να μζνει ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ υγιισ είναι ζνα εμφανζσ ηιτθμα ηωισ και
κανάτου. Η διατροφικι κεραπεία εμφανίηεται ςε όλεσ ςχεδόν τισ κουλτοφρεσ. Η
ςοφπα από κοτόπουλο είναι μια παγκόςμια προτίμθςθ για τα κρυϊματα. Το τςάι
μζντασ είναι ζνα πολφ καλό φάρμακο για το ςτομάχι και είναι ευρζωσ γνωςτό.
Οι μολφνςεισ από φαγθτό όπωσ Salmonella, E. Coli, Listeria και πολλζσ άλλεσ είναι
άφκονεσ ακόμα και ςτισ πιο πλοφςιεσ χϊρεσ. Στισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ υπάρχουν
76.000.000 περιπτϊςεισ τον χρόνο, ςυμπεριλαμβανομζνου 5.000 κανάτουσ
[DeLauro, 2003].
Φπνοσ και αφφπνιςθ
Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ ζχει ανάγκθ να κοιμάται. Ο φπνοσ ςυχνά επθρρεάηεται
από το φαγθτό. Για τουσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ ζνα πλιρεσ γεφμα ι ζνα ποτιρι
κραςί είναι επαρκζσ και προτιμάται από ζνα χάπι για τον φπνο. Η αφφπνιςθ είναι
ακόμα πιο ενδιαφζρουςα, κακϊσ παρ’ όλο που ςπάνια κεωρείται ςαν πρόβλθμα,
ζνα μεγάλο ποςοςτό τθσ παγκόςμιασ αγοράσ τροφίμων – πάνω από το 15% τθσ
αξίασ τθσ παγκόςμιασ αγοράσ τροφίμων – είναι ςε φαγθτά που θ βάςθ τουσ είναι για
να ξυπνοφν τουσ ανκρϊπουσ : καφζσ, τςάι, coca cola και άλλεσ πθγζσ καφείνθσ
[Anderson, 2003].
Αναπαραγωγι
Κάκε κουλτοφρα ζχει κάποιουσ μφκουσ ςε ςχζςθ με αφροδιςιακά φαγθτά και πολλά
βιβλία ζχουν γραφτεί ςχετικά με αυτά [Benedik, 2000].
Η διατροφι του νεογνοφ και των παιδιϊν είναι ζνα πολφ ςθμαντικό και περίπλοκο
ηιτθμα.Ο κυλαςμόσ αποτελεί τον ςθμαντικότερο τρόπο διατροφθσ για τα νεογνά.
Το γάλα του ανκρϊπου είναι πλοφςιο ςε βιταμίνθ C που είναι απαραίτθτο για τον
οργανιςμό. Αυτό κακορίηει τθν τθν διαμόρφωςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ
και περιζχει πολλά δφςκολα να ερευνθκοφν ςυςτατικά που κακορίηουν τθν
ανάπτυξθ του εγκεφάλου.
Ανάγκεσ ελζγχου
Ζχει αποδειχκεί οτι ο άνκρωποσ ζχει τθν γνιςια βιολογικι ανάγκθ να αιςκάνεται ότι
ελζχγει τισ καταςτάςεισ [Anderson 1996, Langer 1983, Schulz 1976]. Οι άνκρωποι
πρζπει να αιςκάνονται αςφαλείσ, όχι μόνο φυςιολογικά, αλλά και ςυναιςκθματικά.
Ρρζπει να αιςκάνονται ότι είναι αποδεχτοί και ανικουν ςε κοινωνικι ομάδα. Το
φαγθτό παίηει ςθμαντικό ρόλο τόςο ςτθν φυςιολογικι όςο και ςτθν ςυναιςκθματικι
αςφάλεια.
Νευρικι ανορεξία, βουλιμία και άλλεσ παρόμιεσ διατροφικζσ πακιςεισ εμφανίηονται
κυρίωσ λόγω προβλθμάτων ελζγχου του εαυτοφ και τθσ εικόνασ [παραδείγματα
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7.

Bordo 1997, Bruch 1978, Prescott 2000]. Γενετικοί και άλλοι παράγοντεσ μπορεί να
ςχετίηονται με τζτοιου είδουσ πακιςεισ, οι οποίεσ επθρρεάηουν ςτθν εποχι μασ τθν
πλειονότθτα και κυρίωσ νεαρζσ γυναίκεσ. Τα πρότυπα ομορφιάσ, θ τελειότθτα και
κάποια ακραία υπερανάπτυξθ τθσ ανάγκθσ ελζγχου ςυνδυάηονται για να παραχκεί
μια καταςτροφικι δζςμευςθ του να είναι κάποιοσ αδφνατοσ.
Κοινωνικζσ ανάγκεσ
Οι πιο υψθλζσ και πιο ςοβαρζσ ανάγκεσ του ανκρϊπου είναι οι κοινωνικζσ ανάγκεσ.
Η ανάγκθ του ανκρϊπου για ςυντροφιά είναι ηιτθμα ηωισ και κανάτου για τα
νεογνά, όχι μόνο λόγω τθσ φροντίδασ των ενθλίκων, αλλά γιατί οι ενιλικεσ παρζχουν
αγάπθ. Από ζρευνεσ ζχει παρατθρθκεί ότι τα νεογνά που ζχουν καλφψει τισ όλεσ τισ
άλλεσ βαςικζσ ανάγκεσ, πεκαίνουν αν δεν ειςπράξουν αγάπθ και φροντίδα. Αν ζχουν
ειςπράξει λίγθ αγάπθ, επιβιϊνουν, αλλά ζχουν ςθμαντικι φκορά. Το φαγθτό γίνεται
ςφμβολο τθσ ανακοφφιςθσ, του ςπιτιοφ και τθσ αγάπθσ. Οι άνκρωποι που
αιςκάνονται ζλλειψθ ςε κάποιο απο αυτά ςυχνά τρϊνε πάρα πολφ ι το αντίκετο. Ο
άνκρωποσ προςπακεί προςεγγιςτικά να φζρει ςε ιςςορροπία όλεσ τισ ανάγκεσ του.Η
κουλτοφρα παρζχει τθ γνϊςθ για κάποιουσ γενικοφσ κανόνεσ υγείασ, πάνω ςτουσ
οποίουσ διαμορφϊνει ο κάκε άνκρωποσ ξεχωριςτά τθν διατροφι του.

A2.2 Κατθγοριοποίθςθ φαγθτοφ
Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ πρζπει να καταναλϊνονται για τθν ομαλι διαβίωςθ του
ανκρϊπινου οργανιςμοφ τα εξισ γεφματα: το πρωινό, το ςνακ (δεκατιανό –
απογευματινό), το μεςθμεριανό και το βραδινό γεφμα.
Το πρωινό αποτελεί το πρϊτο και ςθμαντικότερο γεφμα τθσ θμζρασ και ανάλογα με τθν
κάκε περιοχι αποτελείται ςυνικωσ από δθμθτριακά ι ρφηι, φροφτα ι λαχανικά,
πρωτεΐνεσ, γαλακτοκομικά προϊόντα κακϊσ και από κάποιο ςυνοδευτικό ρόφθμα.
Το μεςθμεριανό ποικίλλει ανάλογα τθν περιοχι. Σε κάποιεσ περιοχζσ οι άνκρωποι τρϊνε
μικρζσ ποςότθτεσ μεςθμεριανοφ και βραδινοφ, ενϊ ςε άλλεσ αποτελεί το βαςικότερο
γεφμα. Επίςθσ πολλοί άνκρωποι τρϊνε το μεςθμεριανό τουσ ενϊ βρίςκονται ςτθν
εργαςία τουσ ι ςτο ςχολείο κατά τθ διάρκεια του διαλείμματόσ τουσ ςτθ μζςθ τθσ
θμζρασ. Ρζρα όμωσ από τον πρωταρχικό ςκοπό του, το μεςθμεριανό λειτουργεί και ωσ
μια μορφι ψυχαγωγίασ, ιδιαίτερα τα Σαββατοκφριακα ςτα οποία οι άνκρωποι το
επιηθτοφν ςε κάποιον άλλο χϊρο όπωσ ςε ζνα εςτιατόριο, ςε ζνα φιλικό ςπίτι κ.α.
Το βραδινό ι αλλιϊσ δείπνο αποτελεί το τελευταίο γεφμα τθσ θμζρασ και το πιο ελαφρφ
για αρκετοφσ ανκρϊπουσ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ οι άνκρωποι καταναλϊνουν πιο μικρά γεφματα – ςνακ, τα
οποία βοθκοφν ςθν απόδοςθ ενζργειασ. Συνικωσ τα ςνακ φτιάχνονται με πρόχειρα
υλικά που ζχει κανείσ ςτον χϊρο του , όπωσ ζνα κρφο ςάντουιτσ , φροφτα, ξθροφσ
καρποφσ, πατατάκια, ςοκολάτεσ, αναψυκτικά και μπιςκότα.
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A2.3 υνικειεσ φαγθτοφ
Η κάκε κοινωνία ζχει διαφορετικζσ ςυνικειεσ και τρόπουσ κατανάλωςθσ του φαγθτοφ.
Στον δυτικό κόςμο χρθςιμοποιοφνται το μαχαίρι, το κουτάλι, το πιροφνι, θ χαρτοπετςζτα
για τθν κατανάλωςθ του φαγθτοφ.

Εικόνα 22: Αναπαράςταςθ τοποκζτθςθσ των ςκευϊν *University of Southern California,
2011]

A2.4 Σο φαγθτό και οι αιςκιςεισ
Οι περιςςότερεσ από τισ γεφςεισ που προτιμά ο άνκρωποσ ςτο φαγθτό αποτελοφν ςτθν
ουςία οι μυρωδιζσ των πτθτικϊν ελαίων. Σε αντίκεςθ με αυτό, τα φαγθτά που
προςδίδουν ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό τα πιο ςθμαντικά ςτοιχεία διατροφισ, όπωσ
είναι το άμυλο, το ακατζργαςτο κρζασ και τα φφλλα, προκαλοφν ελάχιςτο άρωμα που να
αποκρίνεται ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό. Στον άνκρωπο αρζςει θ γεφςθ των ινϊν,
ξθροφσ καρποφσ, φαςόλια και κρζασ, αλλά είναι ςχετικά αναίςκθτοσ ωσ προσ τθν
μυρωδιά τουσ ςτθν φυςικι και ανεπεξζργαςτθ μορφι τουσ. Τα φροφτα αποτελοφν τθν
εξαίρεςθ ςε αυτόν τον κανόνα. Οι αμιγείσ υδατάνκρακεσ, οι πρωτείνεσ και τα λιπαρά
είναι άγευςτα και άοςμα για τον άνκρωπο.Η απλι αλκοόλθ ζχει κάποια ανεπαίςκθτθ
μυρωδιά.Ο άνκρωποσ επίςθσ αντιδρά ςε κάποια μόρια που ςυνδζονται με το φαγθτό,
αλλά τυπικά αυτζσ είναι αντιδράςεισ ςε μυρωδιζσ που αναδεικνφονται ι
δθμιουργοφνται ςτθ διάρκεια του μαγειρζματοσ. [Η επιδεξιότθτα ςτο μαγείρεμα που
παράφει ευχάριςτεσ μυρωδιζσ ξεκίνθςε από τον Homo erectus με τθ χριςθ τθσ φωτιάσ –
Balter 1995].
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Σφμφωνα με τον Barkow, οι εκτεταμζνεσ και οι ενδότερεσ προτιμιςεισ μπορεί να είναι
ζμφυτεσ [Barkow, The adapted Mind, 1992]. Θεωρεί οτι ο άνκρωποσ είναι ζνα ηϊο που
μακαίνει ςυνεχϊσ και οι γενετικοί μθχανιςμοί προςδιορίηουν ςυςτιματα εκμάκθςθσ
αντί για ζνςτικτα, αλλά τίποτα δεν μπορεί να μακευτεί αν δεν υπάρχει θ νευρολογικι
κανότθτα. Σφμφωνα με τον Profet , θ γλυκφτθτα μασ οδθγεί ςτα φροφτα ενϊ θ πικράδα
μασ απωκεί από το δθλθτιριο.
Η κουλτοφρα παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο τι κεωρεί κάποιοσ οτι μυρίηει ωραία και τι
όχι.Το ερϊτθμα δεν είναι για το εάν οι προτιμιςεισ ςτθ μυρωδιά είναι γενετικζσ ι
βαςίηονται ςτθν κουλτοφρα, αλλά πϊσ θ γενετικι ικανότθτα και θ προτίμθςθ με βάςθ
τθν κουλτοφρα αλλθλεπιδροφν.
Σφμφωνα με τουσ Paul Sherman και Jennifer Billing, οι άνκρωποι ζχουν μάκει να
χρθςιμοποιοφν τα καρυκεφματα και άλλα χθμικά ςαν ςυντθρθτικά και απολυμαντικά.
Ανάμεςα ςτισ πιο εφκολεσ για ανγνϊριςθ μυρωδιζσ είναι αυτζσ τθσ μζντασ (μινκόλθ και
τα αντίςτοιχα χθμικά),του κυμαριοφ,τθσ κανζλλασ, του τραντάφυλλου, τθσ λεβάντασ, τθσ
βανίλιασ, του μοςχοκάρυδου και πολλϊν άλλων.Οι άνκρωποι μποροφν να τα μυρίςουν
αυτά ςε πολφ μικρζσ ςυγκεντρϊςεισ.

A2.5 Ψυχολογικι επίδραςθ του φαγθτοφ
Το φαγθτό αποτελεί ζνα απαραίτθτο κομμάτι τθσ κακθμερινότθτασ του ανκρϊπου και οι
αποφάςεισ που παίρνουν οι άνκρωποι ςε ςχζςθ με το φαγθτό προςδιορίηουν το ποιοί
ιταν ςτο παρελκόν, ςτο παρόν και ποιοί κζλουν να είναι ςτο μζλλον. Το πϊσ παίρνουν οι
άνκρωποι αυτζσ τισ αποφάςεισ προςδιορίηουν ςε μεγάλο βακμό τισ αξίεσ, τθν ςχζςθ με
αυτόν που παράγει το φαγθτό και τον κόςμο μζςα ςτον οποίο κζλουν να ςυνεχίςουν να
ηοφν. Στθ διάρκεια τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ, θ εφρεςθ φαγθτοφ αποτελοφςε διαπάλθ
που ςυχνά οδθγοφςε ςτον κάνατο. Στθ ςυνζχεια, αφοφ ςυγκεντωνόταν αρκετι τροφι, οι
άνκρωποι ικελαν να αποκθκεφουν τθν περίςςεια φαγθτοφ για τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ
τουσ. Το γεγονόσ αυτό αποτζλεςε ζνα από τα πρϊτα δείγματα εκπολιτιςμοφ, οπότε και
οι άνκρωποι άρχιςαν να ςυνθδειτοποιοφν ότι δεν ζχει τόςο ςθμαςία το πόςο πρζπει να
τρϊνε ι πόςεσ φορζσ, αλλά το τι πρζπει να τρϊνε.
Επειδι το φαγθτό είναι τόςο ςθμαντικό για τθ ηωι, θ μεταφορά του από τουσ γονείσ ςτα
παιδιά τουσ ζχει αρχζγονθ ςθμαςία. Το πιο δυνατό ςφμβολο αυτισ τθσ ςθμαςίασ είναι ο
κυλαςμόσ, κατά τον οποίο θ μθτζρα κυριολεκτικά δίνει από τον εαυτό τθσ γάλα για τθν
επιβίωςθ του νεογνοφ. Αυτι θ πράξθ αποτελεί μεταφορά ςθμαντικϊν ςυναιςκθμάτων
όπωσ είναι ο αλτρουϊςμόσ, θ ευχαρίςτθςθ, θ αγάπθ και θ αςφάλεια.
Το φαγθτό κα πρζπει να μεταποιείται πριν καταναλωκεί. Ακόμα και οι πρωτόγονοι
άνκρωποι ζμακαν γριγορα ότι δεν πρζπει να τρϊνε ανεπεξζργαςτο φαγθτό αλλά να
ευχαριςτοφν τουσ κεοφσ με το να προςφζρουν το πρϊτο κομμάτι του κρζατοσ ςτθ φωτιά.
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Στον Ωριςτιανιςμό, το φαγθτό κα πρζπει πρϊτα να ευλογείται πριν να καταναλωκεί ι
τουλάχιςτον θ οικογζνεια να λζει μια προςευχι πριν από το φαγθτό. Στον Ορκόδοξο
Ιουδαϊςμο, το κρζασ πρζπει να προζρχεται από ηϊα τα οποία ςκοτϊνονται υπο τθν
επίβλεψθ ενόσ κουνελιοφ, ςτον Ιςλαμιςμό το χοιρινό απαγορεφεται και ςτον Ινδιςμό οι
αγελάδεσ δεν πρζπει να ςκοτϊνονται.

A2.6 Κοινωνιολογικι προςζγγιςθ φαγθτοφ
Το φαγθτό αποτελεί για τισ περιςςότερεσ κοινωνίεσ δθμόςια ενζργεια. (υπάρχουν
ελάχιςτεσ κοινωνίεσ ςτισ οποίεσ το φαγθτό είναι ιδιωτικι ενζργεια ι ακόμα και μυςτικι).
Στισ περιςςότερεσ κοινωνίεσ οι άνκρωποι τρϊνε με τθν οικογζνεια, τουσ φίλουσ, τουσ
ςυναδζλφουσ, ι με το γενικότερο κοινό. Το φαγθτό για τον άνκρωπο είναι κάτι
παραπάνω από μζςο για επιβίωςθ. Ωρθςιμοποιείται για επικοινωνία, για κακυςθχαςμό,
ι για επίδειξθ τθσ κρθςκευτικισ πίςτθσ. Το να πετάξει κανείσ ντομάτα ςε ζνα πολιτικό
πρόςωπο ζχει ςυμβολικι ςθμαςία, κακϊσ και το αντίδωρο ςε μια Ορκόδοξθ Κοινωνία.
Το φαγθτό ωσ επικοινωνία βρίςκει τισ περιςςότερεσ εφαρμογζσ του ςτθ διαδικαςία του
προςδιοριςμοφ τθσ ατομικότθτασ του κάκε ανκρϊπου και τθσ κζςθσ του ςτθν κοινωνία.
Το φαγθτό επικοινωνεί τθν κοινωνικι τάξθ, τθν ομάδα του ζκνουσ, τθν υπαγωγι ςτον
τρόπο ηωισ, και άλλεσ κοινωνικζσ κζςεισ. Το να τρϊει κανείσ είναι ςυνικωσ ζνα
κοινωνικό κζμα και οι άνκρωποι τρϊνε κακθμερινά. Ρερίτεχνα κοινωνικά μυνιματα
βρίςκονται ςτθν ςυμπεριφορά τθσ διατροφισ. Στθν επίςθμθ Κινζηικθ φιλοξενεία, θ τιμι
και ο ςεβαςμόσ εκφράηονται από τον οικοδεςπότθ με το να χρθςιμοποιεί τα δικά του
chopsticks («κινζηικα ξυλάκια» για τθ λιψθ φαγθτοφ) για να ςερβίρει ςτουσ καλεςμζνουσ
ι με το να προςφζρει κοτόπουλο και κραςί, αντί για αλατιςμζνο ψάρι και βραςτό νερό ι
με διάφορεσ άλλεσ χειρονομίεσ. Επίςθσ ςτον εαορταςμό των γενεκλίων προςφζρονται
ςτον εορταηόμενο μακριά λαηάνια (noodles) που ςθμαίνουν «ευχι για μακροβιότθτα».
Γενικότερα το φαγθτό ζχει τισ δικζσ του ερμθνείεσ. Ραντοφ όμωσ το φαγθτό ςυνδζεται με
το ςπίτι, τθν οικογζνεια και τθν αςφάλεια. Ζνα βαςικό μφνθμα του φαγθτοφ αποτελεί θ
αλλθλεγγφθ. Το να τρϊσ με κάποιον άλλον μαηί ςθμαίνει «μοιράηομαι» και
«ςυμμετζχω». Το να αγοράηεισ δείπνο, ι διαφορετικά να εκπλθρϊνεισ μια προςδοκία
είναι ζνα κακολικό φαινόμενο ςτισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ, ςτισ επιχειριςεισ και ςτθν
πολιτικι το οποίο είναι ςχεδόν ςίιγουρα αιτιολογείται ςε ζμφυτεσ τάςεισ.Οι άνκρωποι
αναπτφςςονται για να μοιράηονται το φαγθτό και νιϊκουν ζνα φυςικό ςφνδεςμο
ανάμεςα ςτο να μοιράηονται το φαγθτό και να είναι προςωπικά κοντά και να
εμπλζκονται. Διάφορα μζρθ όπωσ είναι οι καφετζριεσ, τα μπάρ, τα εςτιατόρια είναι
ηωτικά μζρθ για κοινωνικι ηωι. Μάλιςτα ςε βιβλίο του ο Ray Oldenburg περιγράφει τθ
ςθμαντικότθτα των μερϊν αυτϊν και τθν ανάγει ωσ ιςάξια με αυτι του ςπιτιοφ και τθσ
δουλειάσ. Ζνα άλλο ςθμαντικό κοινωνικό μφνθμα του φαγθτοφ είναι ο διαχωριςμόσ. Το
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φαγθτό ςτιγματίηει κοινωνικζσ τάξεισ και εκνικότθτα. Η διεξαγωγι του φαγθτοφ
προςδιορίηει τισ οικογζνειεσ, τα κοινωνικά δίκτυα, τισ ομάδεσ φιλίασ, τισ πολιτικζσ
πεποικιςεισ, τισ κρθςκείεσ και κάκε άλλου είδουσ κοινωνικι ομάδα. Από τθ φφςθ τθσ
μπορεί κάποια ομάδα να χρθςιμοποιιςει το φαγθτό για να ξεχωρίηει, ενϊ κάποια άλλθ
να το χρθςιμοποιιςει για να εξαλείψει τον διαχωριςμό.
Υπάρχουν κάποια εμφανι πλεονεκτιματα όπωσ είναι θ δθμιουργία τθσ κοινωνικισ
ςυμμαχίασ, ι τθν πικανότθτα ςυνδυαςμοφ για τθν προςταςία του φαγθτοφ.Ραρ’όλα
αυτά, ο κυριότεροσ λόγοσ είναι ότι ςτουσ ανκρϊπουσ απλά αρζςει να τρϊνε μαηί.

A2.7 Φαγθτό ωσ ευχαρίςτθςθ
Η εμπειρία εμφανίηεται πιο ςθμαντικι από τθν γενετικι. Τα φαγθτά με τα οποία
μεγάλωςαν οι άνκρωποι είναι και αυτά που προτιμοφν. Τα παιδία μακαίνουν να
αγαποφν τα φαγθτά που τρϊνε οι γονείσ τουσ , ενϊ για πολλοφσ ανκρϊπουσ το καλό
φαγθτό είναι αυτό το οποίο ζχουν ςυνθκίςει να τρϊνε.
Η αιςκθτικι ζχει να κάνει με τθ δομι ,τθν κλίμακα και τθν ςυμμετρία. Η πιο βαςικι
αίςκθςθ τθσ αιςκθτικισ προζρχεται από τθν αναγνϊριςθ, τθν κατανόθςθ και τθν
απόλαυςθ μιασ δομισ , θ οποία ξεχωρίηει από το χάοσ. Ο άνκρωποσ δεν ζχει αναπτφξει
μόνο τθν ικανότθτα να επιλζξει ζνα φροφτο από το δζντρο αλλά και τθν ικανότθτα να
απολαφςει τθν ζρευνα και τθν αναγνϊριςθ [Gombrich, 1984]. Σε όλα αυτά τα πρότυπα,
ο άνκρωποσ αρζςκεται ςτισ ξαφνικζσ εκπλιξεισ. Ετςι οι οικείεσ γεφςεισ και ςυνδυαςμοί
κακυςθχάηουν και προτιμοφνται , αλλά όταν το γεφμα είναι ακριβϊσ το ίδιο, γίνεται
βαρετό. Ζνα καλό ςπιτικά ηυμωμζνο ψωμί δεν είναι βαρετό γιατί κάκε φορά είναι και
λίγο διαφορετικό από τθν προθγοφμενθ, ενϊ ζνα βιομθχανοποιθμζνο ψωμί ζχει τθν ίδια
γεφςθ κάκε φορά. Ζνα καλό γεφμα είναι ςαν τθ ςυμφωνία: οικείεσ και αςυνικιςτεσ
γεφςεισ ςυνδυάηονται ςε ςυνεχι ποικίλο και περίπλοκο τρόπο, το οποίο όμωσ ςυνολικά
είναι μια ενοποιθμζνθ δθμιουργία. Αυτό εξθγεί τθν παγκόςμια ςθμαςία των κανόνων για
ςερβίριςμα (ορεκτικά, ςοφπα, κυρίωσ πιάτο, γλυκό) και τουσ κανόνεσ ςυνδυαςμϊν όπωσ
είναι για παράδειγμα κρζασ με πατάτεσ για κάποιεσ κουλτοφρεσ.
Το φαγθτό ςυχνά ςερβίρεται ϊςτε να είναι οπτικά όμορφο. Οι προτιμιςεισ για κζαμα
του φαγθτοφ ποικίλλουν από το πολυτελζσ ςτυλ του Μπαρόκ μζχρι τθν μινιμαλιςτικι
ιαπωνζηικθ τζχνθ. Η διαδικαςία του φαγθτοφ ςυνικωσ ςυνοδεφεται από ζνα μεγάλο
εφροσ μουςικισ. Η μουςικι χρθςιμοποιείται γιατί κεωρείται ότι ζνα καλό γεφμα δεν
επικαλείται μόνο τθν αίςκθςθ τθσ γεφςθσ αλλά όλων των αιςκιςεων. Ραρ’ όλα αυτά
υπάρχουν κάποια τρόφιμα όπωσ είναι ο χυμόσ και άλλα κακθμερινά τροφιμα τα οποία
μετατρζπονται ακόμα και αν υπάρχει μια πολφ μικρι αλλαγι. Σε αυτά θ ζλξθ δεν
εςτιάηεται ςτθν αιςκθτικι αλλά ςτθν οικειότθτα και τθν εμπιςτοςφνθ.
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A2.8 Φαγθτό ςε ςχζςθ με τθν οικονομία και το περιβάλλον
Οι πιο κακοριςτικοί παράγοντεσ για τον τρόπο διατροφισ είναι το περιβάλλον και θ
οικονομία. Σε όλθ τθ διάρκεια των χρόνων, οι άνκρωποι βρίςκουν και αναπτφςςουν
εκείνα τα φυτά και τα ηϊα που κα τουσ αποφζρουν τα περιςςότερα ςυςτατικά με το
χαμθλότερο κόςτοσ.

A2.9 Φαγθτό και ανκρωπομετρικζσ διαςτάςεισ
Για τον προςδιοριςμό του μεγζκουσ του τραπεηιοφ του φαγθτοφ είναι ςθμαντικόσ ο
υπολογιςμόσ δφο βαςικϊν ηωνϊν: τθσ βζλτιςτθσ ατομικισ ηϊνθσ (optimum place –
setting zone) και τθσ βζλτιςτθσ κοινισ ηϊνθσ (optimum ahred access zone). H βζλτιςτθ
ατομικι ηϊνθ αντιπροςωπεφει τον προςωπικό χϊρο δραςτθριότθτασ ακριβϊσ μπροςτά
από το άτομο. Στθν ιδανικι περίπτωςθ κα πρζπει να είναι επαρκζσ ςε μζγεκοσ ϊςτε να
εξυπθρετεί και τθν εναποκζτθςθ του ςερβίτςιου (μαχαιροπιρουνο, πιάτο κ.α.) τόςο ςτθν
αρχικι δομικι μορφι του όςο και ςτθν ενδεχόμενθ κατάςταςθ τθσ αταξίασ κατά τθ
διάρκεια τθσ χριςθσ του. Το πλάτοσ αυτοφ του μεγζκουσ κα πρζπει να ςυμπεριλαμβάνει
και τισ ανκρϊπινεσ διαςτάςεισ και κζςεισ του ςϊματοσ που λαμβάνονται κατά τθ
διάρκεια τθσ διαδιακαςίασ τθσ διατροφισ. Σφμφωνα με τθν εκιμοτυπία, κα πρζπει το
πλάτοσ να ςυμπεριλαμβάνει και τθν προβολι των αγκϊνων. Σφμφωνα με τθν
ανκρωπομετρία, κα πρζπει να υπολογιςτεί το μζγιςτο πλάτοσ του μεγαλφτερου
ανκρϊπου. Επομζνωσ, το ιδανικό πλάτοσ που ςυμπεριλαμβάνει και τθ προβολι των
αγκϊνων είναι 76,2 cm και το ελάχιςτο είναι 61 cm, ενϊ το ιδανικό βάκοσ είναι 45,7 cm
και το ελάχιςτο βάκοσ είναι 40,6 cm. Η βζλτιςτθ ατομικι ηϊνθ κα μποροφςε να
κεωρθκεί ζνα τετράγωνο με διαςτάςεισ για τθν ιδανικι περίπτωςθ 76,2 cm *45,7 cm και
για τθν ελάχιςτθ 61 cm *40,6 cm. Η βζλτιςτθ κοινι ηϊνθ αντιπροςωπεφει τον υπόλοιπο
χϊρο του τραπεηιοφ πίςω από τθν βζλτιςτθ ατομικι ηϊνθ ςτον οποίο τοποκετοφνται τα
υπόλοιπα ςκεφθ όπωσ πιατζλεσ, ποτιρια κ.α. Το μζγεκοσ αυτισ τθσ ηϊνθσ ποικίλλει
ανάλογα με τον τρόπο ηωισ, τον τφπο του γεφματοσ, το επίπεδο τθσ τυπικότθτασ , τθν
διακεςιμότθτα βοικειασ για προςφορά του φαγθτοφ, τθ φφςθ του γεφματοσ, τθν
κοινωνικι εκδιλωςθ και τον αρικμό των ανκρϊπων. Το ιδανικό βάκοσ για ζνα
ςυνθκιςμζνο δείπνο είναι 45,7 cm και το ελάχιςτο βάκοσ είναι 25,4 cm [Human
Dimension & Interior Space by Julius Panero and Martin Zelnik].
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Εικόνα 23: Εργονομικζσ κατευκφνςεισ ςχεδιαςμοφ [John Wiley & Sons, Inc.,2002]

57 |

Σφςτθμα ςερβιρίςματοσ φαγθτοφ ςτο αεροπλάνο

A2.10 «Ζτοιμο» φαγθτό
Σε αυτόν τον όρο αναφζρονται τα φκθνά ηαχαρωτά, αλμυρά ςνάκσ, και μαηικισ
παραγωγισ φτθνά γλυκά όλων των ειδϊν. Σε αυτά προςτίκονται τα αναψυκτικά και
κάποια φαγθτά όπωσ είναι τα χάμπουγκερ και θ πίτςα, κυρίωσ επειδι είναι φκθνά και
εφκολα να τα βρει κανείσ ςε “fast food”εςτιατόρια. Ζτοιμο φαγθτό ςυνικωσ ςυναντάται
ςε catering ςιδθροδρόμου, catering ναυτιλίασ, catering αεροπορίασ και ςε οδικό
catering.

A2.11 υςκευαςία του φαγθτοφ
Οι τεχνικοί ςκοποί τθσ ςυςκευαςίασ είναι να ςυγκρατεί τα τρόφιμα (να ςυγκρατοφν το
περιεχόμενό τουσ και να το διατθροφν κακαρό και αςφαλζσ χωρίσ διαρροι ι ριξθ μζχρι
να χρθςιμοποιθκοφν) και να προςτατεφει το φαγθτό από διάφορουσ κινδφνουσ κατά τθ
διανομι και τθν αποκικευςθ (αποτελοφν εμπόδιο ςτθν ειςχϊρθςθ βρωμιάσ,
μικροοργανιςμϊν και άλλων ρυπαντικϊν ουςιϊν, κακϊσ και προςτατεφουν από τθ
φκορά που μπορεί να προκαλζςουν τα ζντομα, τα πτθνά, τα τρωκτικά , θ κερμότθτα, θ
οξείδωςθ και θ υγραςία). Επίςθσ, ςυμβάλλει ςτον κατάλλθλο χειριςμό του φαγθτοφ ςε
όλο το ςφςτθμα παραγωγισ, αποκικευςθσ και διανομισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του
εφκολου ανοίγματοσ και του εκ νζου ςφραγίςματοσ και είναι κατάλλθλθ για τθν εφκολθ
διάκεςθ ςτον καταναλωτι, ανακφκλωςθ ι επαναχρθςιμοποίθςθ. Τζλοσ, βοθκά τον
καταναλωτι να προςδιορίςει το γεφμα, ενϊ τον πλθροφορεί με οδθγίεσ ζτςι ϊςτε τα
τρόφιμα να αποκθκεφονται και να καταναλϊνονται ςωςτά.
Η διάρκεια ηωισ ενόσ τροφίμου είναι το χρονικό διάςτθμα που μπορεί να αποκθκευτεί
πριν θ ποιότθτά του γίνει μθ αποδεκτι και ςυμπεριλαμβάνει το χρόνο για τθ διανομι
του φαγθτοφ ςτουσ εμπόρουσ λιανικισ πϊλθςθσ και τον χρόνο για τθν αποκικευςι του
από τον καταναλωτι. Η επιλογι των υλικϊν τθσ ςυςκευαςίασ για ζνα ςυγκεκριμζνο
τρόφιμο δεν εξαρτάται μόνο από το πόςο καλά θ ςυςκευαςία προςτατεφει το τρόφιμο
για τθν απαιτοφμενθ διάρκεια ηωισ, αλλά και από τθ διακεςιμότθτα και το κόςτοσ ςε μια
ςυγκεκριμζνθ περιοχι, κακϊσ και όλεσ τισ εκτιμιςεισ του marketing που ευνοοφν τθν
επιλογι ενόσ ςυγκεκριμζνου τφπου ςυςκευαςίασ. Κακϊσ θ ςυςκευαςία είναι ςθμαντικι
γιατί βοθκά ςτθ διανομι του φαγθτοφ, είναι εφκολθ θ ταχεία και αξιόπιςτθ διανομι των
τροφίμων ςε παγκόςμιο επίπεδο, πζρα από το τοπικό.
Τα υλικά μιασ ςυςκευαςίασ μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ:
1. Τα δοχεία μεταφοράσ, τα οποία προςτατεφουν το περιεχόμενο κατά τθ μεταφορά
και τθ διανομι αλλά δεν ζχουν κάποια εμπορικι λειτουργικότθτα. Ραραδείγματα
περιλαμβάνουν ςάκουσ, χάρτινεσ κοφτεσ και βαρζλια.
2. Δοχεία για λιανικι πϊλθςθ, τα οποία προςτατεφουν και διαφθμίηουν το
περιεχόμενο για τθν αγορά και τθν αποκικευςθ ςτο ςπίτι. Ραραδείγματα αποτελοφν τα
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μεταλλικά κουτιά, οι γυάλινεσ ι πλαςτικζσ φιάλεσ και δοχεία, οι δίςκοι, τα χάρτινα
κουτιά, οι πλαςτικζσ ι οι χάρτινεσ ςακοφλεσ και τα φακελάκια.
Συχνά περιςςότερα από ενόσ είδουσ υλικά χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυςκευαςία ενόσ
προϊόντοσ.
Α2.11.1 Σφποι υλικϊν ςυςκευαςίασ: Σα παραδοςιακά υλικά
Αυτά τα υλικά ζχουν χρθςιμοποιθκεί από τα αρχαία χρόνια για τθν εγχϊρια αποκικευςθ
και τισ τοπικζσ πωλιςεισ των τροφίμων. Ϋςτόςο, με εξαίρεςθ τθν κεραμικι, ζχουν
ικανοποιθτικζσ ιδιότθτεσ ςφραγίςματοσ, και χρθςιμοποιοφνται μόνο για τνα περιζχουν
τα τρόφιμα και να τα διατθροφν κακαρά. Επίςθσ δεν ενδείκνυνται για τισ ανάγκεσ
εμπορικισ παραγωγισ και κεωροφνται από πολλοφσ καταναλωτζσ λιγότερο ελκυςτικά
από τα νεότερα «βιομθχανικά» υλικά που περιγράφονται παρακάτω.
Συνοπτικά παρουςιάηονται τα διάφορα παραδοςιακά υλικά ςυςκευαςίασ με πικανζσ
ςθμερινζσ χριςεισ:
Φφλλα, φυτικζσ ίνεσ και κλωςτοχφαντουργία
Τα φφλλα είναι φκθνά και εφκολα διακζςιμα και χρθςιμοποιοφνται ωσ ςυςκευαςία για
μαγειρευμζνα φαγθτά που καταναλϊνονται γριγορα. Τα φφλλα μπανάνασ
χρθςιμοποιοφνται για το τφλιγμα παραδοςιακϊν τυριϊν (π.χ. το guava cheese) και
κόκκων του καφζ. Τα φφλλα αραβοςίτου χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυςκευαςία
καλαμποκιοφ ι μαφρθ ηάχαρθ και τα φφλλα «Pan» χρθςιμοποιοφνται για το τφλιγμα
μπαχαρικϊν ςτθν Ινδία. Τα φφλλα πάπυρου, μπαμποφ και οι ίνεσ από ψάκα υφαίνονται
ςε ςάκουσ ι καλάκια και χρθςιμοποιοφνται ςε πολλά μζρθ του κόςμου για τθ μεταφορά
κρζατοσ και λαχανικϊν. Μερικά από αυτά τα υλικά χρθςιμοποιοφνται ςε εξειδικευμζνεσ
τουριςτικζσ αγορζσ. Οι ίνεσ διαφόρων φυτϊν (π.χ. kenaf , sisal) χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ
για τθν παραγωγι ςχοινιϊν, καλωδίων και κορδονιϊν. Άλλα παραδείγματα
κλωςτοχφαντουργίασ είναι οι μάλλινοι ςάκοι για τθ μεταφορά τροφίμων όπωσ
δθμθτριακά, ηάχαρθ, αλεφρι και αλάτι. Οι περιςςότεροι μάλλινοι ςάκοι μποροφν να
επαναχρθςιμοποιθκοφν πολλζσ φορζσ μετά το πλφςιμό τουσ και ςε ςφγκριςθ με τισ
ςυνκετικζσ ίνεσ είναι βιοδιαςπϊμενοι.
Ξφλο
Τα ξφλινα κιβϊτια προςτατεφουν τα τρόφιμα από τθ ςφνκλιψθ, ζχουν καλά
χαρακτθριςτικά ςτθρίγματοσ και καλι αναλογία βάρουσ προσ αντοχι. Τα ξφλινα κιβϊτια
και οι ξφλινοι δίςκοι χρθςιμοποιοφνται παραδοςιακά για τθ μεταφορά φροφτων,
λαχανικϊν και προϊόντων αρτοποιίασ. Τα ξφλινα κουτιά τςαγιοφ παράγονται φκθνότερα
από οποιοδιποτε άλλο υλικό και χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθν εποχι μασ. Ϋςτόςο,
ςτισ περιςςότερεσ εφαρμογζσ, τα πλαςτικά δοχεία ζχουν αντικαταςτιςει τα ξφλινα
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κακϊσ ζχουν χαμθλότερο κόςτοσ , είναι πιο εφκολο να κακαριςτοφν και να
επαναχρθςιμοποιθκοφν και δεν κινδυνεφουν να μολφνουν τα τρόφιμα με κραφςματα.
Τα ξφλινα βαρζλια χρθςιμοποιοφνται ωσ δοχεία μεταφοράσ υγρϊν τροφίμων, όπωσ
κραςί, μπφρα και χυμό. Ρολλζσ φορζσ είναι και απαραίτθτθ θ χριςθ ξφλινων βαρελιϊν
για κάποια κραςιά ι αλκοολοφχα ποτά κακϊσ οι ενϊςεισ γεφςεων που προκφπτουν από
το ξφλο βελτιϊνουν τθν ποιότθτά τουσ. Σε άλλεσ εφαρμογζσ ζχουν αντικαταςτακεί από
το αλουμίνιο και το πλαςτικό.
Δζρμα
Δερμάτινα δοχεία που καταςκευάηονται από καμιλα, χοίρο ι μικρό κατςικάκι ζχουν
χρθςιμοποιθκεί παραδοςιακά ωσ ευζλικτα, ελαφριά, μθ εφκραυςτα δοχεία για νερό,
γάλα και κραςί. Ρολλζσ φορζσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί και για τθ μεταφορά αλευριοφ και
ηάχαρθσ, αλλά θ χριςθ του δζρματοσ ζχει πλζον ςταματιςει για τα περιςςότερα
εμπορικά τρόφιμα.
Πθλόσ
Η αγγειοπλαςτικι εξακολουκεί να χρθςιμοποιείται ςτθν εγχϊρια αγορά για τθν
αποκικευςθ υγρϊν και ςτερεϊν τροφίμων όπωσ το γιαοφρτι, το τυρί, τθ μπφρα, τα
αποξθραμζνα τρόφιμα, το μζλι, το λάδι, το κραςί κλπ. Κζρινα ι πλαςτικά πϊματα και
ξφλινα καπάκια ι ςυνδυαςμόσ αυτϊν χρθςιμοποιοφνται για τθν ςφράγιςθ των πιλινων
δοχείων. Τα πιλινα κφπελλα χρθςιμοποιοφνται επίςθσ και για προϊόντα που χρειάηονται
ψφξθ. Γυάλινα ι πλαςτικά δοχεία ζχουν πλζον αντικαταςτιςει τα περιςςότερα πιλινα
λόγω του υψθλοφ τουσ βάρουσ, τθσ ευαιςκθςίασ τουσ, των διαφοροποιιςεων ςτον όγκο
τουσ όταν είναι χειροποίθτα, και τθσ δυςκολίασ τουσ για επαρκι κακαριςμό για
περαιτζρω χριςθ.
Α2.11.2 Σφποι υλικϊν ςυςκευαςίασ: Σα βιομθχανικά υλικά
Αυτά τα υλικά ζχουν αναπτυχκεί τα τελευταία 200 – 300 χρόνια και αποτελοφν τα κφρια
είδθ ςυςκευαςίασ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν εποχι μασ. Η διακεςιμότθτα των
γυάλινων, των μεταλλικϊν και των πλαςτικϊν δοχείων ποικίλλει ανάλογα με τθ χϊρα .
Μζταλλο
Υπάρχουν δφο βαςικοί τφποι μεταλλικϊν κουτιϊν: αυτά που είναι ςφραγιςμζνα με τθ
μορφι κονςζρβασ και αυτά που ζχουν καπάκια και χρθςιμοποιοφνται για τα
αποξθραμζνα τρόφιμα όπωσ ςκόνθ του καφζ. Μεγάλα μεταλλικά δοχεία
χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά λαδιοφ, χυμϊν και άλλων υγρϊν τροφίμων (αν και
πλζον αντικακίςταται από τα πλαςτικά). Άλλοι τφποι μεταλλικϊν δοχείων
περιλαμβάνουν τα κφπελλα από αλουμινόχαρτο και οι δίςκοι. Βαςικά πλεονεκτιματα
αυτϊν των δοχείων είναι ότι παρζχουν πλιρθ προςταςία του περιεχομζνου και μποροφν
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να παραχκοφν ςε ευρφ φάςμα μορφϊν και μεγεκϊν. Επίςθσ είναι αδιάβροχα ςτθν
υγραςία, τισ οςμζσ, το φϊσ και τουσ μικροοργανιςμοφσ και αποτελοφν εμπόδιο για τον
αζρα. Ζχουν μια καλι αναλογία βάρουσ προσ αντοχι και καλισ ποιότθτασ επιφάνεια για
διακόςμθςθ και εκτφπωςθ. Είναι βαρφτερα από τα πλαςτικά δοχεία και επομζνωσ ζχουν
υψθλότερο κόςτοσ μεταφοράσ.
Γυαλί
Τα γυάλινα μπουκάλια και δοχεία ζχουν μερικά από τα πλεονεκτιματα των μεταλλικϊν,
όπωσ το ότι είναι αδιαπζραςτα από μικροοργανιςμοφσ, παράςιτα, υγραςία, οξυγόνο και
οςμζσ. Επίςθσ είναι ανακυκλϊςιμα, άκαμπτα και ςε αντίκεςθ με τα μεταλλικά κουτιά
είναι διαφανι και μπορεί ο καταναλωτισ να βλζπει το περιεχόμενο. Τα βαςικά
μειονεκτιματα του γυαλιοφ είναι το υψθλότερο βάροσ ςε ςχζςθ με τα άλλα υλικά και
επομζνωσ υψθλό κόςτοσ μεταφοράσ και μποροφν να μολφνουν τα τρόφιμα από ζνα
ενδεχόμενο ςπάςιμο με κραφςματα γυαλιοφ. Τα γυάλινα δοχεία χρθςιμοποιοφνται
ευρζωσ ςτθν εποχι μασ για πολλά τρόφιμα όπωσ κραςιά, χυμοφσ, μπφρεσ, μαρμελάδεσ
κα.
Χαρτί και χαρτόνι
Το χαρτί και τα χαρτόνια καταςκευάηονται από πολτό ξφλου και τα πρόςκετα υλικά
αναμιγνφονται ςτον πολτό για να δϊςει ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ ςτθ ςυςκευαςία.(για
παράδειγμα, ςυμπλθρϊςεισ από πορςελάνθ αυξάνουν τθ φωτεινότθτα του χαρτιοφ και
βελτιϊνουν τθν ομαλότθτα τθσ επιφάνειασ και τθσ εκτφπωςθσ, ςυμπλθρϊςεισ ρθτίνθσ ι
κεριοφ μειϊνουν τθ διείςδυςθ νεροφ ι τυπογραφικϊν μελανϊν κα.). Επίςθσ,
διαφορετικοί τφποι χαρτιοφ χρθςιμοποιοφνται ανάλογα με το τρόφιμο, όπωσ το
«κειϊδεσ» χαρτί που είναι ελαφρφτερο και χρθςιμοποιείται για τςάντεσ παντοπωλείων
και ςυςκευαςίεσ ηαχαρωτϊν, μπιςκότων κα. Η «λαδόκολλα» είναι ζνα άλλο κειϊδεσ
χαρτί που χρθςιμοποιείται το τφλιγμα των κρεάτων και των γαλακτοκομικϊν προϊόντων
και ζχει ανκεκτικότθτα ςτα ζλαια και τα λίπθ. Επίςθσ, χαρτί με κζρινεσ επιςτρϊςεισ
χρθςιμοποιείται για το περιτφλιγμα ψωμιοφ και κουτιϊν δθμθτριακϊν. ….
Πλαςτικό
Τα πλαςτικά ζχουν ςχετικά χαμθλό κόςτοσ και καλζσ ιδιότθτεσ ςφραγίςματοσ από τθν
υγραςία και τα αζρια. Τα κφρια μειονεκτιματα είναι ότι παράγονται από μθ
ανανεϊςιμεσ πθγζσ αποκεμάτων πετρελαίου και είναι δφςκολο να διαςπαςτοφν . Νζα
βιοδιαςπϊμενα πλαςτικά ζχουν αρχίςει να αναπτφςςονται προκειμζνου να λφςουν το
πρόβλθμα αυτό. Υπάρχει μια ευρεία επιλογι πολυμερϊν πλαςτικϊν με διάφορεσ
διακυμάνςεισ ςε πάχοσ και μορφι.
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Στθν κακθμερινι τουσ ηωι οι άνκρωποι εκτίκενται ςε μια ευρεία ποικιλία διαφορετικϊν
ςυςκευαςιϊν ςτα ςουπερμάρκετ, τα fast food και πολλά άλλα μαγαηιά. Ο αντίκτυποσ
των ςυμπεραςμάτων από τθν κρίςθ που αναπτφςςουν οι άνκρωποι απζναντι ςτα
ςυςκευαςμζνα προϊόντα είναι πολφ ςθμαντικόσ *Huber and McCann, 1982+.
Σθμαντικοί παράγοντεσ ςε μια ςυςκευαςία αποτελοφν:
Το ςχιμα
Στο Μοντζλο των Αντιδράςεων των καταναλωτϊν ςτθν φόρμα του προϊόντοσ φαίνεται
ότι το ςχιμα ενόσ προϊόντοσ μπορεί να επθρεάςει τθν γνωςτικι και ςυναιςκθματικι
αντίδραςθ του καταναλωτι *Bloch, 1995+. Μπορεί να μεταβάλλει τθν άποψθ του
καταναλωτι για ζνα προϊόν ι μια μάρκα – brand *Bitner, 1992, Solomon, 1983+ και να
προκαλζςει ςυναιςκιματα ευχαρίςτθςθσ, αςχζτωσ με τθν λειτουργικότθτά του
*Holbrook & Zirlin, 1985+. Ο Nussbaum (1993) απζδειξε ότι το ςχιμα ι θ εξωτερικι
εμφάνιςθ ενόσ προϊόντοσ είναι ςθμαντικοί παράγοντεσ για τθν επικοινωνία
πλθροφοριϊν προσ τουσ καταναλωτζσ.
Τα ςχιματα με γωνίεσ υποδεικνφουν μια επικετικότθτα *Guthrie & Wiener, 1966+ ι
αναμζτρθςθ *Arnheim, 1974+ ςε ςχζςθ με τα ςχιματα με καμπφλεσ. Ο Berlyne (1976)
υποςτιριξε ότι τα ςχιματα με γωνίεσ ζχουν τθν τάςθ να εκφράηουν ενζργεια, αντοχι και
δφναμθ, ενϊ τα ςχιματα με καμπφλεσ τείνουν να εκφράηουν φιλικότθτα, αρμονία και
ευκολία ςτθν προςζγγιςθ.

Το χρϊμα
Το χρϊμα επθρεάηει ςθμαντικά τισ γνωςτικζσ και ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ των
καταναλωτϊν. Επθρεάηει τθν διζγερςθ *Crowley, 1993+ και ενεργοποιεί ευχάριςτα
ςυναιςκιματα *Bellizzi & Hite, 1992+. Επίςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να αναδείξει
ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ *Birren ,1956+. Για παράδειγμα, οι
καταναλωτζσ ςυχνά ταιριάηουν τθν γεφςθ ενόσ γλυκοφ με το χρϊμα τθσ ςυςκευαςίασ
του *Smets & Overbeeke, 1995+. Η απόχρωςθ, θ φωτεινότθτα και θ ποςότθτα του
χρϊματοσ επθρεάηουν τθν ςυναιςκθματικι εμπειρία του αποδζκτθ *Valdez and
Mehrabian, 1994+. Μάλιςτα τα χρϊματα με μεγάλθ φωτεινότθτα είναι πιο ευχάριςτα
[Valdez and Mehrabian, 1994].
«Η προςωπικότθτα»
Η ικανότθτα αναγνϊριςθσ , κατθγοριοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ ενόσ προϊόντοσ είναι
πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ που επθρεάηει τα ςυναιςκιματα των καταναλωτϊν
[Osborne ,1986].
Στισ ςφχγρονεσ ςυςκευαςίεσ παρατθρείται θ τάςθ για χριςθ υλικϊν φιλικά προσ το
περιβάλλον [Sylvain Allard, University of Quebec at Montreal]. Οι ςυςκευαςίεσ που
πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ςτο μζλλον πρόεκιται να είναι νανομθχανικζσ,
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βιογενετικζσ, ακουςτικζσ, κινθματικζσ και ικανζσ να ανταποκρίνονται ςε περιβαλλοντικζσ
πιζςεισ όπωσ θ τιμι του pH, κερμοκραςία ι πίεςθ [The Future Laboratory].

Εικόνα 24: Παραδείγματα ςυςκευαςίασ τροφίμων [MacDonald’s, Pringles, Orange Drop,
Quick, Frisk, Y Water, Tresdon, Help Remedies, Sarantis]
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Α3. Διαδικαςία φαγθτοφ ςτο αεροπλάνο
Γενικι ειςαγωγι
Σε αυτι τθν ενότθτα περιγράφεται θ διαδικαςία του γεφματοσ μζςα ςτον χϊρο του
αεροπλάνου. Αρχικά γίνεται μια ςφντομθ ιςτορικι αναδρομι και ςτθ ςυνζχεια
πραγματοποιείται λεπτομερισ περιγραφι του περιεχομζνου του, των ανκρϊπων που
ςχετίηονται με αυτό, τθ διαδικαςία προετοιμαςίασ του, τθ διαδικαςία ςερβιρίςματοσ και
τθ μζκοδο μεταφοράσ και προςφοράσ προσ το κοινό. Στθ ςυνζχεια γίνεται μια αναφορά
ςτον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται θ διαχείριςθ των απορριμμάτων που
δθμιουργοφνται, ενϊ ςτο τζλοσ γίνεται περιγραφι του κακίςματοσ και του χϊρου
εναποκζτθςθσ του δίςκου.
Οι αεροπορικζσ εταιρείεσ δίνουν μεγάλθ ζμφαςθ ςτθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν τουσ
και ζνασ ςθμαντικόσ τρόποσ εξυπθρζτθςθσ είναι το φαγθτό, το οποίο παίηει πολφ
ςθμαντικό ρόλο για τθν φυςιλογικι και τθν ψυχολογικι υγεία του επιβάτθ. Το φαγθτό
ςτο αεροπλάνο αποςπά τθν προςοχι, ιδιαίτερα ςε πτιςεισ μεγάλθσ χρονικισ διάρκειασ,
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κακϊσ θ προςφορά ςυχνϊν γευμάτων κάνει τουσ επιβάτεσ να ξεφφγουν από τθ
μονοτονία τθσ πτιςθσ. Επίςθσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για όςουσ φοβοφνται τθν
πτιςθ. Ήδθ από το 1946 οι αεροςυνοδοί τθσ Pan Am διδάςκονταν ότι το αίμα δεν μπορεί
να πάει ταυτόχρονα ςε δφο μζρθ. Πταν τρϊμε ζνα γεφμα το αίμα μεταφζρεται από τισ
περιοχζσ που δθμιουργοφν το ςτρεσ και κατευκφνεται ςτο ςτομάχι για τθν πζψθ του
φαγθτοφ, γεγονόσ που μειϊνει τθν ζνταςθ ςτα υπόλοιπα μζρθ του ανκρϊπινου
ςϊματοσ. Ζτςι μόλισ οι αεροςυνοδοί δοφν ζναν νευρικό επιβάτθ φροντίηουν να του
δϊςουν πρϊτα το γεφμα και φςτερα να τον κακυςθχάςουν. Ζνα ιςχυρό ποτό μπορεί
επίςθσ να βοθκιςει για τθ χαλάρωςθ, αλλά επίςθσ μπορεί να προκαλζςει αφυδάτωςθ
(γι’ αυτό ςυνίςταται να μθν γίνεται κατανάλωςθ ποτοφ και τυριοφ κακϊσ επιδεινϊνουν
το άγχοσ). Σε πολλζσ περιπτϊςεισ επίςθσ οι επιβάτεσ φζρνουν μαηί τουσ το δικό τουσ
φαγθτό φοβοφμενοι για πικανζσ μολφνςεισ από το ζτοιμο φαγθτό. Ραλιότερα μάλιςτα
τα ανκρακοφχα ποτά εκρίγνυνταν ςτθ διάρκεια τθσ πτιςεισ.
φντομθ ιςτορικι αναδρομι
Η αεροπορικι εταιρεία KLM , θ οποία κεωρείται και θ πρϊτθ παγκόςμια αεροπορικι
εταιρεία προςζφερε για πρϊτθ φορά προςυςκευαςμζνο φαγθτό ςτισ 11 Οκτωμβρίου το
1919 [O’Hara and Strungell, 1997]. Μζχρι τισ αρχζσ του 1930 οι ταξιδιϊτεσ που
επικυμοφςαν να πραγματοποιιςουν διθπειρωτικά ταξίδια ζπρεπε να επιβιβαςτοφν ςε
ζνα υπερωκεάνιο, γεγονόσ που ζκανε το ταξίδι πολφωρο και κουραςτικό. Μετά από τον
Ρρϊτο Ραγκόςμιο πόλεμο, οι επιχειρθματίεσ πρϊθν ςτρατιωτικοί πιλότοι ξεκίνθςαν τισ
πρϊτεσ εμπορικζσ πτιςεισ με επιβάτεσ . Στισ πρϊτεσ πτιςεισ δεν υπιρχε θ εξυπθρζτθςθ
των επιβατϊν όπωσ υπάρχει ςιμερα και οι πιλότοι κεωροφςαν τουσ επιβάτεσ ωσ
«αναγκαίο κακό». Σφντομα όμωσ διαπίςτωςαν ότι θ ταχφτθτα και ο ενκουςιαςμόσ δεν
ιταν αρκετά για να προςελκφςουν τουσ εφπορουσ επιβάτεσ ςτθν καμπίνα του
αεροπλάνου, κακϊσ ιταν ςυνθκιςμζνοι ςε πολυτελείσ χϊρουσ. Ζτςι λοιπόν, οι
αεροπορικζσ εταιρείεσ άρχιςαν να μιμοφνται τισ υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ που
παρζχονταν και ςτα μεγάλα πλοία. Μάλιςτα δανείςτθκαν κάποιεσ από τισ ορολογίεσ των
πλοίων, Το αεροςκάφοσ ζγινε γνωςτό ωσ ιπτάμενο πλοίο: το προςωπικό, που
ονομάςτθκε «αεροςυνοδοί», εργαηόταν ςε μαγειρία που βρίςκοταν ςτο εςωτερικό του
αεροςκάφουσ και οι επιβάτεσ κάκονταν πολυτελι τραπεηαρίεσ και γεφονταν
πλουςιπάροχα γεφματα, τα οποία τροφοδοτοφνταν από τισ κουηίνεσ των καλφτερων
ξενοδοχείων και εςτιατορίων. Οι αεροςυνοδοί φοροφςαν φανταχτερζσ ςτολζσ και τα
τραπζηια ιταν γεμάτα με πορςελάνινα ςκεφθ, κρυςτάλλινα ποτιρια, πετςζτεσ και
ςεντόνια. Ϋςτόςο, θ πίεςθ ςτθν καμπίνα δεν ιταν ρυκμιςμζνθ, ενϊ δεν υπιρχε
πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρικι ενζργεια, γεγονόσ που ςιμαινε ότι ακόμα και μετά το 1936
όπου ζγινε θ εγκατάςταςθ από τθν American Airlines του πρϊτου υποτυπϊδουσ
μαγειρίου (galley), ιταν δφςκολθ θ διατιριςθ των γευμάτων ςτθν κατάλλθλθ
κερμοκραςία. Αδιάκερμα δοχεία (thermos) χρθςιμοποιικθκαν για τα ηεςτά και τα κρφα
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φαγθτά, αλλά και πάλι τα λαχανικά για παράδειγμα κα πάγωναν πριν ο αεροςυνοδόσ
ανακατζψει τθ ςαλάτα.
Με τθν μαηικι χριςθ του αεροπλάνου ωσ μζςον μεταφοράσ, προζκυψε θ ανάγκθ για
μαηικι εςτίαςθ και τα ξενοδοχεία και τα εςτιατόρια άρχιςαν να μθν προτιμοφνται ωσ
προμθκευτζσ τροφίμων όταν οι United Airlines κακιζρωςαν τθν πρϊτθ πειραματικι
κουηίνα ςτο Oakland, τθσ California το 1934. Αυτι θ ενζργεια αποτζλεςε μια καινοτομία
και μαηί με τθν ρφκμιςθ τθσ πίεςθσ ςτθν καμπίνα του αεροπλάνου το 1939 οδιγθςαν
ςτα εντιχοιςμζνα μαγειρία , τα οποία είχαν μεγάλο αντίκτυπο ςτθν τροφοδοςία κατά τθν
πτιςθ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του ’40 και του ’50, θ τεράςτια αφξθςθ του αρικμοφ των
επιβατϊν οδιγθςε ςτθν διακοπι των τραπεηαριϊν ςτθν καμπίνα του αεροςκάφουσ και
ςτθν ζναρξθ τθσ κακιερωμζνθσ τροφοδοςίασ , όπωσ τθ γνωρίηουμε ςιμερα [Jones and
Kipps 1995, World Tourism Organization 2000]. Βζβαια τότε δεν υπιρχαν διαφορετικζσ
κατθγορίεσ γεφματοσ όπωσ ιςχφει ςτισ μζρεσ μασ, αλλά όποιοσ μποροφςε να πλθρϊςει
για το ειςθτιριο αντιμετωπίηονταν με παρόμοιεσ υπθρεςίεσ. Τθ δεκαετία του ’60, ςτισ
πτιςεισ μεγάλθσ διάρκειασ, όπωσ αυτι τθσ Quantas Constellations από το Σίδνεχ ςτο
Λονδίνο, οι επιβάτεσ ςυνζχιηαν να αντιμετωπίηονται με υψθλοφ επιπζδου υπθρεςίεσ,
όπωσ είναι τα πιάτα από πορςελάνθ και τα λινά τραπεηομάντθλα.
Η Pan Am χρθςιμοποιοφςε τθν εταιρεία Maxims για τθν τροφοδοςία ςτθν πτιςθ από τθ
Νεα Υόρκθ προσ το Ραρίςι. Μόλισ τα πρϊτα αεροπλάνα τφπου 747 μπικαν ςε λειτουργία
τθ δεκαετία του ’70, υπιρξε ακόμα μεγαλφτερθ ανάπτυξθ ςτισ υπθρεςίεσ ςτισ πτιςεισ.
Οι επιβάτεσ τθσ πρϊτθσ κζςθσ είχαν τθν επιλογι ενόσ γεφματοσ τφπου μπουφζ (επιλογι
του γεφματοσ μζςα από βιτρίνα) ι διαςκζδαςθ ςε ζνα χαλαροφ τφπου μπάρ ςτο επάνω
κατάςτρωμα, ςτο οποίο υπιρχε και πιάνο.
Μζχρι τθ δεκαετία του ’60, οι εμπορικζσ αεροπορικζσ εταιρείεσ εξυπθρετοφνταν από
μαηικισ τροφοδοςίασ εταιρείεσ , τισ οποίεσ πολλζσ φορζσ κατείχαν . Τθ ςθμερινι εποχι
όλα τα γεφματα του αεροπλάνου παραςκευάηονται ςε μεγάλεσ κουηίνεσ, γνωςτζσ ωσ
εγκαταςτάςεισ τροφοδοςίασ ι «εργοςτάςια τροφίμων», οι οποίεσ είναι εγκατεςτθμζνεσ
μζςα ι κοντά ςτα αεροδρόμια και λειτουργοφν 24 ϊρεσ το 24ωρο, και τισ 365 μζρεσ του
χρόνου. Στισ first και business class προςφζρονται πάνω από 3 διαφορετικζσ επιλογζσ
γεφματοσ κακϊσ και δωρεάν ποτά και δϊρα όπωσ ρολόγια-ραδιόφωνα, θλεκτρικζσ
ξυριςτικζσ μθχανζσ, πακζτα περιποίθςθσ, τα οποία μαηί με τισ κάλτςεσ και τισ μάςκεσ
φπνου, περιλαμβάνουν τζτοιεσ πολυτζλειεσ όπωσ ζλαια αρωματοκεραπείασ. Γενικά
παρατθρείται ςιμερα μια επιςτροφι ςτα γκουρμζ γεφματα, τα οποία επιμελοφνται
διάςθμοι ςεφ. Ωαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί θ British Airways θ οποία ζχει μια
υπθρεςία ςνάκ για όλθ τθ μζρα για τουσ επιβάτεσ τθσ πρϊτθσ κζςθσ ςε περίπτωςθ που
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ζνασ επιβάτθσ κελιςει ζνα γλυκό. Ενϊ ςτθν Virgin Atlantic οι επιβάτεσ τθσ πρϊτθσ κζςθσ
μποροφν να κοιμθκοφν με τισ προςφερόμενεσ δωρεάν πιτηάμεσ.

A3.1 Φαγθτό ςτο αεροπλάνο
Σε ςχζςθ με τισ άλλεσ δραςτθριότθτεσ που προςφζρονται ςτο αεροπλάνο, τα φαγθτό
αποτελεί φυςικι απόδειξθ τθσ περιποίθςθσ μιασ αεροπορικισ εταιρείασ. Κάκε χρόνο 2
διςεκατομμφρια ανκρϊπων πετοφν με το αεροπλάνο, ζχοντασ όλοι ωσ κοινό
χαρακτθριςτικό τθ κζλθςι τουσ για φαγθτό. Τα επίπεδα του service ςε ζνα αεροπλάνο
ποικίλλουν ανάλογα με τον ανταγωνιςμό, το δρομολόγιο, τθν ϊρα τθσ πτιςθσ και τον
τφπο του αεροςκάφουσ. Σε μια ζρευνα που πραγματοποιικθκε από τθν SITA / Inflair
ςτθν Μεγάλθ Βρετανία ανάμεςα ςε 1010 καταναλωτζσ, βρζκθκε ότι 1 ςτουσ 4
καταναλωτζσ ενδιαφζρονται για τθν ποιότθτα του φαγθτοφ ςε πτιςθσ μεγάλθσ και
μικρισ διάρκειασ και αποτελεί βαςικό κριτιριο για τθν επιλογι τθσ αεροπορικισ
εταιρείασ [SITA and Inflair cited in Momberger and Momberger, 2003].
Το φαγθτό ςτο αεροπλάνο είναι το γεφμα που ςερβίρεται ςτουσ επιβάτεσ των πολιτικϊν
αεροςκαφϊν ςτθ διάρκεια τθσ πτιςθσ τουσ. Το γεφμα αυτό προετοιμάηεται από τισ
εταιρείεσ τροφοδοςίασ γεφματοσ.
Οι πρϊτεσ κουηίνεσ που προετοίμαςαν γεφματα για τθν προςφορά τουσ ςτο αεροπλάνο
ανικαν ςτθν αεροπορικι εταιρεία United Airlines το 1936. Ραλαιότερα το αεροπλάνο
δεν ιταν ζνα καλό μζροσ για φαγθτό. Η πίεςθ ςτον καλαμίςκο δεν μποροφςε να
ρυκμιςτεί, περιορίηοντασ τον πιλότο ςτθν πτιςθ κοντά ςτθν επιφάνεια τθσ κάλαςςασ με
πολλζσ αναταράξεισ. Επίςθσ κακϊσ τα αεροπλάνα δεν είχαν προςταςία από τον ιχο, οι
πτιςεισ ιταν γεμάτεσ τραντάγματα, κόρυβο και κρφο. Τα πολιτικά αεροπλάνα ιταν κάτι
το αςυνικιςτο και πολφ ακριβό για τθν εποχι. Ρροκειμζνου να αναπτφξουν αυτι τθν
πολυτζλεια, οι αεροπορικζσ εταιρίεσ παρουςίαςαν εικόνεσ από γεφματα που
ςερβίρονταν ςε πολυτελι πορςελάνινα ςκεφθ. «Το ταξίδι με το αεροπλάνο ιταν γνωςτό
για τθν προμικεια εδεςμάτων ςε πλοφςιουσ και διάςθμουσ, και αυτό ςιμαινε
περιποίθςθ κόκκινου χαλιοφ με κάκε τρόπο» ζλεγε ο Joe Schwieterman, ειδικόσ ςτισ
μεταφορζσ ςτο Ρανεπθςτιμιο DePaul ςτο Σικάγο. «Στα ταξίδια με το τρζνο
προςφζρονταν γεφματα, ςυνεπϊσ το αεροπλάνο ζπρεπε να ανταγωνιςτεί και το τρζνο».
«Υποκζτω ότι κα κεωροφνταν αγζνεια το να τρϊει κάποιοσ τθ ςτιγμι που κάποιοσ ιταν
περιοριςμζνοσ οικονομικά. Αυτόσ μπορεί να ιταν μερικϊσ ο λόγοσ για τον οποίο οι
αεροπορικζσ εταιρίεσ δεν χρζωςαν ποτζ τα γεφματα». Τα αεροπορικά ταξίδια
αναπτφχκθκαν αρκετά μετά τον Β’ Ραγκόςμιο Ρόλεμο, αλλά ομοςπονδιακόσ κανονιςμόσ
ρφκμιςε το επιβατικό ναφλο ανά διαδρομι. Επειδι ιταν αδφνατον για τισ μεταφορικζσ
εταιρίεσ να ανταγωνιςτοφν, άρχιςαν να επανδρϊνουν τθ φιμθ τουσ μζςω τθσ
προςφοράσ γεφματοσ. Σφμφωνα με τον κακθγθτι του marketing Dean Headley του
πανεπιςτθμίου του Wichita State ςτο Κάνςασ, το φαγθτό ιταν μζροσ τθσ εμπειρίασ τθσ
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πτιςθσ και μζχρι τθ δεκαερία του ’90 το γεφμα ιταν μια προςδοκία, ακόμα και ςτισ
μικρζσ πτιςεισ. Το 1978, το Κονγκρζςο επζτρεψε τον ελεφκερο ανταγωνιςμό ςτισ
αεροπορικζσ εταιρίεσ, αφινοντασ ελεφκερθ τθν επιλογι τιμολόγθςθσ κατα βοφλθςθ.
Τα γεφματα ποικίλλουν ςε ποιότθτα και ποςότθτα ςτισ διάφορεσ αεροπορικζσ εταιρείεσ
και κζςεισ του αεροπλάνου.
Περιεχόμενο του φαγθτοφ
Ο τφποσ του φαγθτοφ ποικίλλει ανάλογα με τθν αεροπορικι εταιρία και τθ κζςθ που
ταξιδεφει ο επιβάτθσ. Τα γεφματα περιλαμβάνουν κρζασ (ςυνικωσ κοτόπουλο ι βοδινό
κρζασ) ι ψάρι, μια ςαλάτα ι ζνα λαχανικό, ζνα μικρό ψωμί και ζνα επιδόρπιο.
Οι εταιρίεσ παραγωγισ και τροφοδοςίασ των γευμάτων ςτα αεροπλάνα, ςυνικωσ
παράγουν εναλλακτικά γεφματα για τουσ επιβάτεσ που ζχουν ςυγκεκριμζνο
διατροφολόγιο. Συνικωσ αυτά παραγγζλνονται τθ ςτιγμι αγοράσ του ειςθτθρίου ι
κάποιεσ μζρεσ πριν από τθν πτιςθ. Τα εναλλακτικά αυτά φαγθτά μπορεί να
περιλαμβάνουν:

Διατροφι με βάςθ τθν κουλτοφρα, όπωσ Γαλλικό, Ιταλικό, Κινζηικο,
Ιαπωνζηικο ι Ινδιάνικο ςτυλ

Γεφματα για μωρά ι για μικρά παιδιά. Κάποιεσ αεροπορικζσ εταιρίεσ
προςφζρουν και παιδικά γεφματα, τα οποία περιλαμβάνουν φαγθτό ευχάριςτο για
τα παιδιά όπωσ είναι τα φαςόλια, μικρά χάμπουργκερ και χοτ ντόγκσ.

Γεφματα με βάςθ το ιατρικό ιςτορικό, όπωσ χαμθλά ςε λιπαρά, για
διαβθτικοφσ κ.α.

Γεφματα για χορτοφάγουσ
Ραράλλθλα με το φαγθτό προςφζρονται αλάτι, πιπζρι και ηάχαρθ ςε ςακουλάκια, κακϊσ
και αρωματικό μαντθλάκι για κακαριςμό.
Το φαγθτό ςτισ περιςςότερεσ αεροπορικζσ εταιρίεσ είναι δωρεάν. Το φαγθτό κα πρζπει
γενικά να είναι κρφο και να ηεςταίνεται ςτο εδαφοσ πριν τθν απογείωςθ, παρά να
ετοιμάηεται μζςα ςτο αεροπλάνο. Επίςθσ, ςε πτιςεισ που διαρκοφν λιγότερο από μια
ϊρα ςερβίρονται μόνο ποτά. Σε πτιςεισ διάρκειασ πάνω από 90 λεπτά (για τθν πρϊτθ
κζςθ) ζωσ και δφο ϊρεσ (για τθν οικονομικι κζςθ) προςφζρονται ποτά και μικρά
γεφματα ςτισ κατάλλθλεσ ϊρεσ. Σε πτιςεισ πάνω από τρειςιμιςι ϊρεσ προςφζρονται ςε
όλεσ τισ κζςεισ ποτά και γεφματα.
Ραλιότερα ςτθν «πρϊτθ κζςθ» το φαγθτό ςυνοδευόταν από μεταλλικά μαχαιροπίρουνα.
Ρλζον ςε όλεσ τισ κζςεισ προςφζρονται πλαςτικά.
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A3.2 Ποιοί ςχετίηονται με το φαγθτό ςτο αεροπλάνο
Ραρακάτω φαίνονται οι τυπικζσ ςχζςεισ μεταξφ των ενδιαφερομζνων για τθν
τροφοδοςία κατά τθν πτιςθ:

Εικόνα 25: Διάγραμμα των τυπικϊν ςχζςεων των ενδιαφερομζνων για τθν τροφοδοςία
κατά τθν πτιςθ

Ππωσ φαίνεται ςτο διάγραμμα, είναι ςθμαντικζσ οι ςτενζσ ςχζςεισ μεταξφ των επιβατϊν,
των αεροπορικϊν εταιρειϊν, των προμθκευτϊν – caterers και των προμθκευτϊν
φαγθτοφ και άλλων προϊόντων. Ο επιβάτθσ από τθν πλευρά του ζχει τθν προςδοκία ότι
οι υπθρεςίεσ που κα του προςφερκοφν ςτθ διάρκεια τθσ πτιςθσ του ανταποκρίνοται ςτα
χριματα που ζχει δαπανιςει. Από τθν πλευρά τουσ οι αεροπορικζσ εταιρείεσ δίνουν
οδθγίεσ ςτουσ προμθκευτζσ – caterers προκειμζνου να ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ των
επιβατϊν . Ϋσ πελάτεσ (ςε ςχζςθ με το φαγθτό ) τισ αεροπορικισ εαιρείασ μποροφν να
κεωρθκεί και το πλιρωμα καμπίνασ. Μάλιςτα πολλά από τα πλθρϊματα υποςτθρίηουν
ότι οι αποφάςεισ για το μενοφ κα ζπρεπε να λαμβάνονται από εκείνουσ και όχι από τουσ
προμθκευτζσ (Pedrick et al., 1993). Οι προμθκευτζσ – caterers οφείλουν να
ικανοποιιςουν τισ ανάγκεσ των αεροπορικϊν εταιρειϊν, ενϊ ταυτόχρονα διατθροφν
ςτενι επικοινωνία με τουσ προμθκευτζσ φαγθτοφ και άλλων προϊόντων. Οι τελευταίοι,
προμθκεφουν με υλικά τόςο τουσ προμθκευτζσ – caterers όςο και τισ αεροπορικζσ
εταιρείεσ και φροντίηουν ςτθ διατιρθςθ τθσ ενιαίασ εικόνασ τθσ εταιρείασ ςε όλα τα
προϊόντα τθσ.
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A3.3 Διαδικαςία προετοιμαςίασ γεφματοσ
Προετοιμαςία πριν το αεροπλάνο – Airline Catering Services
Τα γεφματα παραςκευάηονται και χωρίηονται ςε μερίδεσ ςτισ εταιρείεσ τροφοδοςίασ
γευμάτων. Το 1978 θ διεφκυνςθ Cruz καταςκεφαςε τθν πρϊτθ κουηίνα για το εςωτερικό
του αεροπλάνου. Η ςυνολικι λειτουργία τθσ τροφοδοςίασ κοςτίηει περίπου το 3% των
εξόδων τθσ και θ παροχι ποιοτικοφ φαγθτοφ κατθγοριοποιεί τθν αεροπορικι εταιρεία ςε
τεςςάρων αςτζρων. Συνοπτικά τα κακικοντα και οι ευκφνεσ τθσ εταιρείασ τροφοδοςίασ
φαγθτοφ είναι οι εξισ: παραγωγι μερίδων φαγθτοφ για το ςερβίριςμα ςτο αεροπλάνο
κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ, ο ανεφοδιαςμόσ με υλικά και προμικειεσ απαραίτθτα για
τθν υποςτιριξθ του μενοφ, ο χειριςμόσ των πωλιςεων και θ χριςθ και διατιρθςθ
φορτθγϊν τροφοδοςίασ. Απαραίτθτα ςτοιχεία που επθρρεάηουν τισ αποφάςεισ ςε μια
εταιρεία τροφοδοςίασ αποτελοφν θ ευχζρεια ανάλογα με τθν θλικία, οι ςφγχρονεσ
τάςεισ γενικότερα ςτισ τροφοδοςίεσ, θ διατιρθςθ αρμονικϊν ςχζςεων με τθν
αεροπορικι εταιρεία, θ αντιμετϊπιςθ των κλοπϊν των τεμαχίων του γεφματοσ κατά τθ
διάρκεια τθσ πτιςθσ. Κάποιεσ από τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ ςιμερα είναι θ Sky Chefs
και θ Gate Gourmet.
Γενικότερα εφαρμόηεται θ μζκοδοσ Just-In-Time (JIT) που ςθμαίνει ότι παράγονται οι
απαραίτθτεσ μονάδεσ, ςτθν κατάλλθλθ ποςότθτα, τθν κατάλλθλθ ςτιγμι *Briggs and
Nevett, 1995, Foskett, 1995].
Το φαγθτό ξεκινα με τθν φόρτωςθ των απαραίτθτων ςυςτατικϊν. (Ραραςκευι 45.000
γευμάτων ςε μια μζρα). Ππωσ και ςε κάκε άλλου είδουσ παραςκευισ τροφίμων, θ καλι
υγιεινι είναι απαραίτθτθ.μαγειρεφουν ςε φοφρνουσ μεγζκουσ 1 μζτρου, ο οποίοσ
χρθςιμοποιείται για πολλαπλζσ χριςεισ ταυτόχρονα (για παράδειγμα ςτθ μια άκρθ
ψίνουν τα λαχανικά και ςτθν άλλθ τισ πατάτεσ). Ρροςκζτουν αλάτι και πιπζρι ςτο φαγθτό
προκειμζνου να επθρρεαςτεί θ γεφςθ, κακϊσ ςτισ ςυνκικεσ πτιςεισ όπου υπάρχει
χαμθλι υγραςία και αυξθμζνθ πίεςθ, θ αίςκθςθ τθσ γεφςθσ του ανκρϊπου λειτουργεί
λιγότερο αποδοτικά. Οι ςυνταγζσ ποικίλλουν ανάλογα με τθ διαδρομι του αεροπλάνου.
Για παράδειγμα ςτισ πτιςεισ με εξωτικοφσ προοριςμοφσ προςφζρονταιπικάντικα
γεφματα, ενϊ ςε μια τυπικι πτιςθ για Αμερικι ςυνικωσ ηθτείται λιγότερο ψιςιμο. Για
το κρζασ ανάβονται διαφορετικοί φοφρνοι . Στα γεφματα ςυμπεριλαμβάνονται και αυτά
του πλθρϊματοσ. Σε πολλζσ αεροπορικζσ εταιρείεσ ο πιλότοσ πρζπει να τρϊει
διαφορετικό γεφμα από τον ςυγκυβερνιτθ ετςί ϊςτε ςε περίπτωςθ δθλθτθρίαςθσ να
μπορεί να αναλάβει εκίνοσ το αεροπλάνο. Το μαγειρεμζνο φαγθτό αρχικά περνά από
ζνα ςφςτθμα μθχανϊν που αποροφοφν τθ κερμότθτα και εμποδίηουν τθν βακτθριακι
ανάπτυξθ και ςτθ ςυνζχεια ψφχεται ςε ειδικά ψυγεία για να διατθρθκεί, αφοφ χωριςτεί
ςε μερίδεσ και τοποκετθκεί ςε ειδικά δοχεία (foil containers). Ωρθςιμοποιοφνται μικρά
ςε μζγεκοσ δοχεία ϊςτε να μπορεί να ελεχκεί το μζγεκοσ τθσ μερίδασ, ενϊ προςπακοφν
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να μθν γίνει υπερχείλιςθ του φαγθτοφ.Με κάκε αλλαγι ςτο μενοφ, ο ςεφ ςυναντιζται με
τουσ αντιπρόςωπουσ τθσ αεροπορικισ εταιρείασ για να ςυηθτιςουν τα διάφορα κζματα
που κα επθρρεάςουν αυτι τθν αλλαγι και τα ςυςτατικά που χρειάηονται. (υπάρχει
ςυνικωσ μεγάλθ διαπραγμάτευςθ μζχρι να οριςτεί το τελικό μενοφ). Κάκε λεπτομζρεια
ςυηθτιζται, ενϊ υπάρχει πλιρθσ απεικόνιςθ τθσ εμφάνιςθσ του φαγθτοφ ςτον δίςκο. Η
παρουςίαςθ παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Μόλισ το φαγθτό είναι ζτοιμο,μεταφζρεται
ςτθ γραμμι ςυναρμολόγθςθσ όπου και τοποκετείται ςτουσ δίςκουσ και οι δίςκοι
τοποκετοφνται ςτα trolley τα οποία αφοφ ςφραγιςτοφν, τοποκετοφνται ςε μεγάλα
δωμάτια ψιξθσ. Εκεί τοποκετοφνται ανάλογα με τον αρικμό τθσ πτιςθσ για τθν οποία
προορίηονται. Τα γεφματα ςερβίρονται τθν ίδια μζρα που φτιάχνονται.
Συνοπτικά, θ διαδικαςία ξεκινάει ςτθν κουηίνα του catering ςτθν οποία και
πραγματοποιοφνται τα εξισ:
1.
Γίνεται ζνασ ςυντονιςμόσ των παραγγελιϊν, των παραλαβϊν και των
επικεωριςεων
2.
Οι εργαηόμενοι ςτθν κουηίνα επαλθκεφουν το μενοφ τθσ πτιςθσ και τισ
ειδικζσ απαιτιςεισ
3.
Τα προϊόντα ετοιμάηονται και μαγειρεφονται
4.
Μολισ ετοιμαςτεί το φαγθτό οι εργαηόμενοι το αφινουν να κρυϊςει μζχρι να
επιτευχκεί θ επικυμθτι κερμοκραςία
5.
Τα προϊόντα πακετάρονται και χωρίηονται ςε μερίδεσ
6.
Τοποκετοφνται ςτα service carts
7.
Τα carts ελζγχονται, ςφραγίηονται και αποκθκεφονται ςτον χϊρο τθσ
κουηίνασ
8.
Πταν είναι ζτοιμο το αεροπλάνο τα carts φορτϊνονται ςτα service trucks
9.
Τα trucks ελζγχονται λεπτομερϊσ για λόγουσ αςφάλειασ και μεταφζρονταοι
ςτο αεροδρόμιο
10.
Οι catering agents επιμελοφνται τθ μεταφορά των τροφίμων ςτο αεροπλάνο
11.
Μόλισ το πλιρωμα επιβιβαςτεί ςτο αεροπλάνο ελζγχουν ξανά
12.
Το φαγθτό τοποκετείται ςτον φοφρνο του αεροπλάνου για να ηεςτακεί
13.
Το φαγθτό προςφζρεται ςτουσ επιβάτεσ
Μια εταιρεία catering μπορεί να φτιάχνει μζχρι και 90 γεφματα.
Πταν το αεροπλάνο βρίςκεται ςτο αεροδρόμιο ζχει λιγότερο από μια ϊρα για να
ετοιμαςτεί για τθν επόμενθ πτιςθ του.(παράδειγμα Α380 Super Jumbo των Emirates644 επιβάτεσ – από Ντουμπάι για Νζσ Υόρκθ – 18 ϊρεσ χωρίσ ανεφοδιαςμό, που
ςθμαίνει ότι χρειάηεται 182 carts για μια πτιςθ,δθλαδι για πάνω από 150 πτιςεισ τθν
θμζρα και 32 εκατομμφρια γεφματα τον χρόνο -θ εταιρεία catering ) Η πόρτα του
catering βρίςκεται ςε φψοσ 8 μζτρων. Ειδικά φτιαγμζνα trucks, με υδραυλικά ςυςτιματα
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ςθκϊνουν ψθλά το φορτίο με τα γεφματα ςε μόνο 12 δευτερόλεπτα. Αρχικά
φορτϊνονται τα ςκουπίδια που υπιρχαν από τθν προθγοφμενθ πτιςθ (φορτϊνονται 2
trucks). Ωρειάηονται 30 trolley για να καλφψουν ζνα γεφμα ςε αυτόν τον τφπο του
αεροπλάνου.
Τα carts που ζρχονται ςτθν εταιρεία catering ςυγκεντρϊνονται για μθχανοκίνθτο
κακαριςμό ςε κερμοκραςία 82 βακμϊν. Στθ γραμμι παραγωγισ, οι εργάτεσ αδειάηουν
τουσ δίςκουσ με τα χζρια, ενϊ τοποκετοφν τα προϊόντα που επαναχρθςιμοποιοφνται ςτα
ειδικά πλυντιρια. (φτιάχνουν πάνω από 20 εκκατομφρια γεφματα τον χρόνο)
Γενικότερα χρθςιμοποιείται θ λογικι του Just-In-Time (JIT).

Εικόνα 26: Περιεχόμενα των γευμάτων ενόσ τυπικοφ αεροςκάφουσ 747 – 400 Boeing
[British Airways Catering]

Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται ο εξοπλιςμόσ για ζνα 747 ‘jumbo jet’. Ο ςχεδιαςμόσ
τθσ παραγωγισ και ο προγραμματιςμόσ είναι απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν επιτυχι
διοργάνωςθ. Υπάρχουν όμωσ και κάποιεσ περιπτϊςεισ που δεν είναι εφκολοσ ο
προγραμματιςμόσ, όπωσ για παράδειγμα οι αλλαγζσ που μπορεί να προκαλζςουν οι
δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ι οι μθχανικζσ βλάβεσ.
Το πρϊτο ςτοιχείο που χρειάηεται για τθν οργάνωςθ τθσ παραγωγισ είναι θ ταξινόμθςθ
των απαιτιςεων των γευμάτων. Στθ ςυνζχεια αυτζσ οι οδθγίεσ αποςτζλλονται ςτουσ
suppliers. Από αυτζσ τισ οδθγίεσ ο υπεφκυνοσ τθσ παραγωγισ προςδιορίηει το είδοσ του
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φαγθτοφ, τθν εργαςία και τον εξοπλιςμό που κα χρειαςτεί. Στθ ςυνζχεια διαμορφϊνεται
ζνα πρόγραμμα παραγωγισ (production schedule) ςτο οποίο φαίνεται με λεπτομζρεια
όλεσ οι διαδικαςίεσ που κα ακολουκθκοφν. Το πλάνο βαςίηεται ςτισ ϊρεσ που κα
χρειαςτοφν για τον ανεφοδιαςμό του αεροςκάφουσ.
Κρφα Κουηίνα: Τα περιςςότερα γεφματα που ςερβίρονται ςτο αεροπλάνο είναι ηεςτά. Το
αεροπλάνο ζχει περιοριςμζνθ χωρθτικότθτα για τον φοφρνο και θ διαχείριςθ του ηεςτοφ
φαγθτοφ αυξάνει τθν πολυπλοκότθτα τθσ διαδικαςίασ. Γι’ αυτό τον λόγο τα ορεκτικά, τα
ςνακ και τα γλυκά είναι ςυνικωσ κρφα. Ακόμα και ςτο κυρίωσ πιάτο περιλαμβάνεται
κρφα ςαλάτα.
Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, τα τρόφιμα μποροφν να παραςκευαςτοφν ςε κερμοκραςία
περιβάλλοντοσ ι ςε απλι ψφξθ δωματίου.
Ηεςτι κουηίνα: Πλα τα φαγθτά μαγειρεφονται ςε παρτίδεσ ςφμφωνα με τθν
ςυγκεκριμζνθ ςυνταγι. Ωρθςιμοποιοφνται οι περιςςότερεσ τεχνικζσ μαγειρζματοσ με πιο
ςπάνια το τθγάνιςμα, κακϊσ το φαγθτό δεν διατθρείται τραγανό.
Πταν τα φαγθτά είναι ζτοιμα τοποκετοφνται ςε ογκϊδθ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ (οι
οποίοι είναι κωδικοποιθμζνοι με τθν θμζρα τθσ παραγωγισ) και ψφχονται με κρφο αζρα
ςε αςφαλι για τθν αποκικευςθ κερμοκραςία (2ο C).Η διαδικαςία αυτι διαρκεί περίπου
90 λεπτά. Τα γεφματα πρζπει να ςερβιριςτοφν ςτο αεροπλάνο μζχρι τισ επόμενεσ 24
ϊρεσ.
Αρτοποιεία: Μια ςυγκεκριμζνου τφπου ηεςτισ κουηίνασ που αςχολείται με τθν
παραγωγι του ψωμιοφ και άλλων ςυναφι προϊόντων είναι αυτι τθσ αρτοποιεία. Η
αρτοποιεία τθσ εταιρείασ Gate Gourmet ςτθν Γενεφθ ψινει ςυνικωσ 54 διαφορετικοφσ
τφπουσ ψωμιοφ κάκε εβδομάδα.
Ειδικά γεφματα: Συνικωσ θ παραγωγι τουσ πραγματοποιείται ςε εξωτερικοφσ
ςυνεργάτεσ.
Γεφματα του πλθρϊματοσ: Ρζρα από τα γεφματα των επιβατϊν, οι εταιρείεσ
παραςκευάηουν και τα γεφματα του πλθρϊματοσ.Είναι πολφ ςθμαντικό το γεγονόσ ότι ο
πιλότοσ και ο ςυμπιλότοσ τρϊνε δυο διαφορετικά γεφματα προκειμζνου να αποφευχκεί
θ ταυτόχρονθ τροφικι δθλθτθρίαςθ.
Τα κρφα φαγθτά πακετάρονται ςε κατάλλθλα δοχεία τα οποία μπορεί να είναι από
αλουμινόχαρτο, πλαςτικό ι πορςελάνθ. Τα δοχεία ςκεπάηονται με αλουμινόχαρτο και
τοποκετείται ςε αυτά ετικζτα που δείχνει τον τφπο του φαγθτοφ, τθν θμζρα τθσ
παραςκευισ τουσ και τον αρικμό τθσ πτιςθσ [Goodwin, 1995].
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A3.4 Μενοφ
Το μενοφ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτισ προςδοκίεσ των επιβατϊν. Δείχνει τθν ποικιλλία
του φαγθτοφ που προςφζρεται και επικοινωνεί τθν φροντίδα προσ τον επιβάτθ
[Mooney, 1994]. Οι Mifli και Jones [2001+ προτείνουν τον όρο «προγραμματιςμό του
μενοφ» για να περιγράψουν τθ διαδικαςία εξζλιξθσ του μενοφ ςε επίπεδο ιδεϊν, ενϊ
χρθςιμοποιοφν τον όρο «εξζλιξθ του μενοφ» για τθν μεταγενζςτερθ τροποποίθςθ του
ςχεδιαςμζνου μενοφ. Ο όροσ «ςχεδιαςμόσ του μενοφ» δθλϊνει το πϊσ μια κάρτα μενοφ
ι μια οκόνθ ζχει δθμιουργθκεί *Bowen and Morris, 1995].
Σφμφωνα με τον Mooney [1994] ο ςχεδιαςμόσ του μενοφ περιλαμβάνει:
 Τθν περίπλοκθ ςχζςθ ανάμεςα ςτουσ προμθκευτζσ, τισ εταιρείεσ catering και
τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ.
 Τθ διαφορετικότθτα των επιβατϊν, για παράδειγμα ςε ςχζςθ με τθ κζςθ και
τθν εκνικότθτά τουσ.
 Τθν επίδραςθ του υψόμετρου ςτθν όρεξθ των επιβατϊν και ςτθν αντίλθψθ
τουσ για το φαγθτό.
 Τθν ανάγκθ για χριςθ τθσ τεχνολογίασ π.χ. για το ηζςταμα του φαγθτοφ, για
τθν αςφαλι μεταφορά και αποκικευςθ μζςα ςτο αεροπλάνο.
 Ρεριοριςμοφσ ςε ςχζςθ με τον χϊρο και το βάροσ μζςα ςτο αεροπλάνο.
Το τυπωμζνο μενοφ που δίνεται ςτουσ επιβάτεσ κατά τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ ςυνικωσ
αντικατοπτρίηει τθν ςυνολικι εταιρικι εικόνα και περιζχει τα χρϊματα και το λογότυπο
τθσ εταιρείασ. Αποτελεί ταυτόχρονα ζνα μζςω προϊκθςθσ τθσ εταιρείασ.
Ο κφκλοσ ηωισ ενόσ μενοφ ποικίλει ανάλογα τθν εταιρεία και τθ διάρκεια τθσ πτιςθσ.
Συνικωσ ςε πτιςεισ μικρισ διάρκειασ μπορεί να διαρκζςει 7 – 14 μζρεσ λόγω του ότι
ζνασ επιβάτθσ μπορεί να ταξιδζψει αρκετά ςυχνά. Αντίκετα, ςτισ πτιςεισ μεγάλθσ
διάρκειασ το μενοφ αλλάηει κάκε 1 -2 μινεσ.
Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνεται θ διαδικαςία δθμιουργίασ του μενοφ.
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Εικόνα 27: Διαδικαςία δθμιουργίασ του μενοφ
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Πλα τα μενου ςχεδιάηονται ετςι ϊςτε να καλφπτουν κάποιεσ βαςικζσ αρχζσ, όπωσ:
•

Εμφάνιςθ, κυρίωσ ωσ προσ το χρϊμα

•

Υφι, όπωσ μαλακό, τραγανό

•

Γεφςθ, όπωσ αλμυρό, γλυκό, πικρό, ξινό

•

Μζκοδοι μαγειρζματοσ, όπωσ ςτον ατμό, βραςτό, ψθτό

•

Θερμοκραςία

Επίςθσ ςθμαντικι επιρροι ζχουν:
•

Η λειτουργία του φαγθτοφ ςε ςχζςθ με τα μοτίβα τθσ πτιςθσ π.χ. ποιο μζροσ τθσ
θμζρασ καλφπτεται (πρωινό, δεκατιανό, μεςθμεριανό, απογευματινό, βραδινό)

•

Το μζγεκοσ του δίςκου ι τθσ τςάντασ, θ ςυνολικι εμφάνιςθ και οι προδιαγραφζσ
των πιάτων τθσ κάκε εταιρείασ ςε ςχζςθ με τισ διαδρομζσ που ακολουκοφνται

•

Οι διάφοροι τφποι των επιβατϊν (εξειδικευμζνα γεφματα όπωσ τα διαιτθτικά
γεφματα)

•

Οι δυνατότθτεσ τθσ κουηίνασ του αεροπλάνου, του εργαςτθρίου και του εξοπλιςμοφ
ςε ςχζςθ με τισ διαδρομζσ που ακολουκοφνται

•

Η ςτιγμι του χρόνου

•

Ο αρικμόσ των γευμάτων που χρειάηεται θ κάκε εταιρία
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Εικόνα 28: Παράδειγμα μενοφ *Emirates+

A3.5 Μζκοδοι μεταφοράσ και προςφοράσ φαγθτοφ ςτο επιβατικό κοινό
Δίςκοσ
Στισ περιςςότερεσ εταιρείεσ το φαγθτό προςφζρεται ςε ςκεφθ που τοποκετοφνται πάνω
ςε ζναν δίςκο. Τον δίςκο, ο οποίοσ είναι τοποκετθμζνοσ μζςα ςτα trolley, μοιράηουν οι
αεροςυνοδοί ςτουσ επιβάτεσ και μόλισ τελειϊςουν με το γεφμα τουσ τον μαηεφουν και
τον επανατοποκετοφν ςτα trolley για να τα ςτείλουν πίςω ςτθν εταιρεία τροφοδοςίασ.
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Μαχαιροπίρουνα και άλλα ςυνοδευτικά προϊόντα

Εικόνα 29: Βαςικά προϊόντα για το φαγθτό

Ζνα ςετ από τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για το φαγθτό ςυνικωσ περιλαμβάνει πλαςτικά
αντικείμενα μιασ χριςθσ (μαχαίρι, πιροφνι, κουτάλι, καλαμάκι και αναδευτιρασ καφζ),
ςυςκευςμζνα προϊόντα (αλάτι, πιπζρι, κρζμα, ηάχαρθ, μαντθλάκι κακαριςμοφ και
οδοντογλιφίδα) και χαρτοπετςζτα. Ο εξοπλιςμόσ ςυνικωσ φυλάςςεται ςε ζνα ςακουλάκι
ϊςτε να προςτατεφται από τθ ςκόνθ και τουσ ρφπουσ.
Σθμαντικά ςτοιχεία για τα μαχαιροπίρουνα είναι θ λειτουργικότθτά τουσ, θ ςφνδεςι
τουσ με τον άνκρωπο και θ καλαιςκθςία τουσ *Vagn Sørensen, Senior Vice President τθσ
SAS's Business Systems Division]
Άλλα ςκζυθ
Ράνω ςτον δίςκο είναι τοποκετθμζνα τα απαραίτθτα για τθν υποδοχι του φαγθτοφ
ςκεφθ όπωσ πιάτα και μπόλ κακϊσ και θ κοφπα για τον καφζ και το πλαςτικό ποτιρι για
αναψυκτικό.
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A3.6 Εξοπλιςμόσ που ςχετίηεται με τθν προςφορά του γεφματοσ
Ραρακάτω παρουςιάηονται ςυνοπτικά κάποιοι οριςμοί ςε ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ
τροφοδοςίασ ςτο εςωτερικό του αεροπλάνου:
Catering Equipment: ςχετίηεται με τον εξοπλιςμό που χρθςιμοποιοφνται για τθν
τροφοδοςία. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ περιλαμβάνει trolley, carriers, φοφρνουσ, καφετιζρεσ
κ.α.
Trolley: αποτελεί το τροχφλατο αντικείμενο μεταφοράσ των τροφίμων (trolley, cart, κ.α.)
Carrier: αποτελεί το αντικείμενο μεταφοράσ του γεφματοσ με τα χζρια (carrier, stowage
unit, box, κ.α.)
Galley: αποτελεί τθν κατάλλθλθ υποδομι ςτο αεροπλάνο, μζςα ςτθν οποία
τοποκετοφνται τα trolley και τα carriers.
Διαδρομι του κυλιόμενου τραπεηιοφ ςερβιρίςματοσ (trolley): ςχετίηεται με το ποφ
βρίςκεται ανά πάςα ςτιγμι το κυλιόμενο τραπζηι, είτε ςε όλεσ τισ ϊρεσ είτε ςε κάποιεσ
κρίςιμεσ για τθ διαδικαςίεσ του ςερβιρίςματοσ ςτιγμζσ.
Περιεχόμενα κυλιόμενου τραπεηιοφ ςερβιρίςματοσ (trolley): ςχετίηονται με τθν
πλθροφόρθςθ για το περιεχόμενο του κυλιόμενου τραπεηιοφ τόςο όταν ανεφοδιάηεται
ςε μια πτιςθ όςο και όταν αυτό επιςτρζφει ςτον αντίςτοιχο προμθκευτι.
υντιρθςθ του κυλιόμενου τραπεηιοφ (trolley): ςχετίηεται με τθν επιδιόρκωςι του ςε
περίπτωςθ που χαλάςει
Πλεσ οι προδιαγραφζσ των trolley ζχουν προςδιοριςτεί από τον όμιλο των ευρωπαϊκϊν
αεροπορικϊν εταιρειϊν, ο οποίοσ βρίςκεται ςτισ Βρυξζλλεσ. [Association of European
Airlines]
Λόγω τθσ φφςθσ του ςερβιρίςματοσ ςτον αζρα όλα τα trolley πρζπει να παρζχουν τθ
δυνατότθτα τθσ αςφάλιςθσ ςε μια κζςθ μζςα ςτο χϊρο του galley. Οι πιο γνωςτζσ
εταιρείεσ παραγωγισ των trolley είναι θ KSSU και θ ATLAS. Το βάροσ είναι ζνασ πολφ
ςθμαντικόσ παράγοντασ κακϊσ επθρεάηει το κόςτοσ των καυςίμων ( για τθν καταςκευι
τουσ χρθςιμοποιείται αλουμίνιο).
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Εικόνα 30: Σχιμα ενόσ τυπικοφ τρόλεχ [Jet Equipment]
Τα trolley περιζχουν τα κρφα γεφματα, τουσ δίςκουσ, τα ποτά, τα ςερβίτςια, τα
καλλυντικά, τισ εφθμερίδεσ και τα περιοδικά, τα παιδικά παιχνίδια, τα duty free
προϊόντα, το φαγθτό για τα μωρά, το κουτί πρϊτων βοθκειϊν, τα αξεςουάρ (παντόφλεσ,
κάλυμα για τα μάτια, ακουςτικά), τα μαξιλάρια, τισ κουβζρτεσ, τισ πετςζτεσ προςϊπου,
τισ χαρτοπετςζτεσ και τα ζντυπα με το μενοφ. Ρροκειμζνου να προςδιοριςτεί το τι
αντικείμενο πάει ςτο κάκε trolley, υπάρχει ζνα διάγραμμα.

Εικόνα 31: Σχιμα περιεχομζνων ενόσ τρόλλεχ *Ground Crew Company]
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Τα κυριότερα είδθ trolley είναι τα εξισ:
Φαγθτοφ trolley: Ρεριζχουν τουσ δίςκουσ με το φαγθτό
Bar trolleys: Συνικωσ ζχουν ςυρτάρια με αρκετό χϊρο ϊςτε να αποκθκεφονται οι
μινιατοφρεσ των ποτϊν, τα αναψυκτικά τα μπουκάλια των ποτϊν, οι μπφρεσ και τα
ποτιρια.
Duty free trolleys: Σε αυτά τοποκετοφνται αντικείμενα προσ πϊλθςθ όπωσ είναι τα
αρϊματα, τα καλλυντικά, τα ρολόγια και πολλά άλλα.
‘dead-head trolleys’: Αυτά περιζχουν ςυμπλθρωματικά αντικείμενα που δεν είναι
απαραίτθτο ότι κα χρειαςτοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ πτιςθ.
Μόλισ τα trolley γεμίςουν ςφραγίηονται ζωσ ότου ανοιχτοφν ςτο εςωτερικό του
αεροπλάνου από το πλιρωμα. Επίςθσ κάποια trolley ςιμερα διακζτουν θλεκτρικι ψφξθ
για να διατθρθκεί το φαγθτό δροςερό.
Ραρακάτω φαίνονται τα βαςικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι αεροπορικζσ
εταιρείεσ ςε ςχζςθ με τα κυλιόμενα τραπεηάκια, ςφμφωνα με τθν ζρευνα τθσ ΙΑΤΑ το
2007:

Εικόνα 32: Προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι αεροπορικζσ εταιρείεσ ςε ςχζςθ με τα
trolley [IATA, 2007]
Στθν ζρευνα αυτι φαίνεται ότι οι αεροπορικζσ εταιρείεσ δεν ζχουν ακριβι εικόνα για τθν
κατάςταςθ των τραπεηιϊν ςερβιρίςματοσ. Για παράδειγμα, δεν γνωρίηουν πόςα trolley
διακζτουν, ποφ είναι τοποκετθμζνα αυτά τα trolley και ποιά είναι θ διακεςιμότθτά τουσ
ςε κακθμερινζσ πτιςεισ. Σαν αποτζλεςμα οι αεροπορικζσ εταιρείεσ υπερεκτιμοφν τον
αρικμό των trolley που χρειάηονται και παραγγζλνουν επιπλζον μονάδεσ, γεγονόσ που
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αυξάνει το ςυνολικό κόςτοσ. Συνικωσ θ αγορά ενόσ νζου αεροςκάφουσ ςυνεπάγεται και
τθν αγορά νζων trolley. Επίςθσ, πολλζσ φορζσ χρθςιμοποιοφνται χαλαςμζνα trolley για
το ςερβίριςμα τα οποία προκαλοφν υλικζσ καταςτροφζσ ςτο εςωτερικό χϊρο του
αεροπλάνου.

A3.7 Κάκιςμα και χϊροσ εναποκζτθςθσ του δίςκου
Κατά τθν αξιολόγθςθ του μεγζκουσ και τθσ άνεςθσ τθσ ζδρασ των επιβατϊν ςθμαντικοί
παράγοντεσ είναι θ απόςταςθ μεταξφ δφο κακιςμάτων - απόςταςθ μεταξφ ενόσ ςθμείου
ςε ζνα κάκιςμα και το ίδιο ςθμείο πάνω ςτο μπροςτινό του κάκιςμα (seat pitch) και το
πλάτοσ (width) τουσ. Στθν οικονομικι κζςθ το seat pitch είναι ςυνικωσ 76 ζωσ 81
εκατοςτά (30 – 32 ίντςεσ)
Η αποςτάςεισ των κακιςμάτων κακϊσ και το βάκοσ αλλά και το ςχιμα των κακιςμάτων
των επιβατϊν ποικίλλουν ανάλογα με τθν εταιρεία και αποτελοφν βαςικοφσ παράγοντεσ
τθσ άνεςθσ του επιβάτθ. Στθ Μεγάλθ Βρετανία τα κακίςματα κα πρζπει να ζχουν
ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ τουσ 26 ‘’.

Εικόνα 33: Σχιμα κακίςματοσ επιβατϊν οικονομικισ κζςθσ [FAA, 1990]

Εικόνα 34: Kακίςματα οικονομικισ κζςθσ [Lufthansa,Recaro BV3510, Boeing 747-8 2011]
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Χϊροσ εναποκζτθςθσ δίςκου (airplane tray table)
Ραρακάτω παρουςιάηονται οι διαςτάςεισ του χϊρου εναποκζτθςθσ του δίςκου:

Εικόνα 35: Σχζδιο με διαςτάςεισ του τραπεηιοφ- airplane table

Εικόνα 36: Χϊροσ εναποκζτθςθσ δίςκου (airplane tray table)
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A3.8 Απορρίματα από τα γεφματα και θ διαχείριςι τουσ
Τα απορρίματα προζρχονται από διάφορεσ πθγζσ όπωσ για παράδειγμα τα φαγθτά που
δεν καταναλϊκθκαν από τουσ επιβάτεσ. Ο αρικμόσ των γευμάτων και οι επιλογζσ του
μενοφ υπολογίηονται με βάςθ τθν προθγοφμενθ εμπειρία για τθν οικονομικι και τθ
διακεκριμζνθ κζςθ. Για τθν πρϊτθ κζςθ υπολογίηονται μεγάλεσ ποςότθτεσ πολλϊν
διαφορετικϊν φαγθτϊν, από τα οποία μεγάλθ ποςότθτα δεν καταναλϊνεται. Επίςθσ
πολλοί επιβάτεσ δεν κζλουν το γεφμα τουσ ι το δζχονται αλλά δεν το καταναλϊνουν.
Ρζρα όμωσ από τα απορρίματα των τροφίμων, υπάρχουν και τα απορρίματα από χαρτί,
χαρτόνι, πλαςτικό, γυαλί και νερό. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται όι ποςότθτεσ
των διαφορετικϊν απορριμάτων ανά επιβάτθ ςε μια πτιςθ μικρισ χρονικισ διάρκειασ:

Εικόνα 37: Στατιςτικι Απορριμάτων ανά επιβάτθ ςε πτιςθ μικρισ χρονικισ διάρκειασ
[Gate Gourmet, UK]
Μια ζρευνα τθσ εταιρίασ LSG Sky Chefs *2001+ ζδειξε ότι ςτα 73.3 εκατομμφρια γεφματα
δθμιουργοφνται 40,771 τόνοι απορριμάτων (από αυτά ανακυκλϊκθκε το 51,9 %). Τα
τελευταία χρόνια οι αεροπορικζσ εταιρίεσ ανθςυχοφν ακόμα περιςςότερο για τθν
ρφπανςθ του πλανιτθ και επιδιϊκουν να βροφν λφςεισ για τθν ανακφκλωςθ των
απορριμάτων τουσ. Ραράδειγμα αποτελεί θ εταιρία SAS θ οποία υποςτθρίηει ότι θ
προςταςία του περιβάλλοντοσ παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτισ αποφάςεισ τθσ
[Lindegaard, 2001 in SAS, 2001]. Οι περιςςότερεσ αεροπορικζσ εταιρίεσ τα απορρίματα
τοποκετοφνται χωρίσ διαλογι ςε ζναν κάδο με αποτζλεςμα να είναι πολφ δφςκολθ θ
ανακφκλωςι τουσ.
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A3.9 υμπεριφορά του επιβάτθ ςτο αεροπλάνο ςε ςχζςθ με το φαγθτό
Τόςο θ γεφςθ όςο και θ όρεξθ αλλάηουν κακϊσ ταξιδεφει κανείσ ςε μεγάλο υψόμετρο.
Για παράδειγμα, ζχει βρεκεί ότι θ γεφςθ του φαγθτοφ γίνεται λιγότερο ευδιάκριτθ ςε
μεγάλο υψόμετρο, ενϊ μειϊνεται και το άρωμα του κραςιοφ. Επίςθσ πολλοί άνκρωποι
αντιδροφν πιο ζντονα ςτο αλκοόλ και τθ καφεΐνθ. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντεσ μζςα
ςτθν καμπίνα των επιβατϊν που επθρεάηουν τθν όρεξθ όπωσ είναι τα μειωμζνα επίπεδα
του οξυγόνου κακϊσ και θ επιρροι του υψόμετρου ςτθν ψυχολογία του ανκρϊπου. Μια
επίδραςθ των πτιςεων μεγάλθσ διάρκειασ αποτελεί θ αφυδάτωςθ θ οποία ζχει ωσ
αποτζλεςμα τθν επιβράδυνςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ πζψθσ. Σε ςυνδυαςμό με τον
περιοριςμό των κινιςεων και τθν δυνατότθτα ςωματικισ άςκθςθσ, τα βαριά φαγθτά και
γεφματα ςυνικωσ αποφεφγονται.
Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ αεροπορικϊν εταιρειϊν προςφζρουν τθν επιλογι για ζνα ελαφρφ
και εφκολο ςτθν πζψθ γεφμα για τθν business και τθν first class, ενϊ επιδιϊκουν ςτθ
βελτίωςθ των γευμάτων και τθσ προςφοράσ τουσ. Επίςθσ θ ϊρα και θ φφςθ του
ςερβιρίςματοσ του φαγθτοφ παίηει ςθμαντικό ρόλο για το jet lag. Γενικότερα τα γεφματα
που προςφζρονται ςτισ πτιςεισ είναι ςχεδιαςμζνα ςε ςχζςθ με τθν ϊρα τθσ άφιξθσ ζτςι
ϊςτε θ πτιςθ να τελειϊνει με το αντίςτοιχο γεφμα.
Το μοντζλο αιςκιςεων τθσ αποδοχισ του φαγθτοφ που περιγράφεται από τον Cardello
(1996) περιζχει τζςςερισ πλευρζσ: φυςικι, αιςκιςεων, αντίλθψθσ και θδονικι. Πλα τα
φαγθτά ζχουν ιδιότθτεσ εμφάνιςθσ (χρϊμα , παρουςίαςθ κτλ.) υφισ (μαλακό/ ςκλθρό,
τραγανό, κτλ.) και κερμοκραςίασ, ανάλογα με τθ ςφνκεςθ και τθν προετοιμαςία τουσ.
Αυτζσ οι ιδιότθτεσ υπαγορεφουν τθν επίδραςθ ςτα παραπάνω και επομζνωσ τθν
ευχαρίςτθςθ ι τθν αποδοχι του φαγθτοφ. Με άλλα λόγια, οι ανκρϊπινεσ αιςκιςεισ
(γεφςθ, όςφρθςθ, υφι και όραςθ) μεμονωμζνεσ ι ςε ςυνδυαςμό επθρεάηουν τθν όρεξθ
και τθν κατανάλωςθ του φαγθτοφ. Διάφορεσ ζρευνεσ υποδεικνφουν ότι θ γεφςθ και θ
μυρωδιά είναι πιο ςθμαντικζσ ςε ςχζςθ με τθν αποδοχι του φαγθτοφ από τι είναι θ
εμφάνιςθ και θ υφι. Πταν μιλάμε για γεφςθ κα πρζπει να λάβουμε υπόψθ ότι υπάρχουν
τζςςερισ βαςικζσ κατθγορίεσ: αλμυρό, γλυκό, ξινό και πικρό. Υπάρχει και μια Ρζμπτθ που
περιγράφεται ωσ «unami» ι «savoury».
Το θδονικό περιεχόμενο (π.χ. θ ευχαρίςτθςθ του να τρϊει κανείσ) αποτελεί υποκείμενο
τθσ προθγοφμενθσ εμπειρίασ και γνϊςεων ςε ςχζςθ με το φαγθτό, το περιεχόμενο, τθν
κουλτοφρα, τισ προςδοκίεσ και τθ φυςικι κατάςταςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ όρεξθσ,
τθσ πείνασ και τθσ δίψασ).
Το φαγθτό μπορεί να χρθςιμοποιείται για να προςδιορίςει τθν κοινωνικι κζςθ και το
κοινωνικό γόθτρο. Για παράδειγμα, ςυγκεκριμζνα φαγθτά όπωσ το χαβιάρι, ο αςτακόσ, θ
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τροφφα αποτελοφν ςυνικεια τθσ υψθλισ κοινωνικι κζςθσ και ςυνικωσ προςφζρονται
ςτθν πρϊτθ κζςθ. Από τθν άλλθ πλευρά οι πίτεσ και τα λουκάνικα αποτελοφν γεφματα
που προζρχονται από μαηικι παραγωγι και προςφζρονται ςυνικωσ ςτθν οικονομικι
κζςθ [Bareham, 1995].
Κάποια γεφματα ςχετίηονται με τθν κεραπεία ι τθν αποφυγι αρρωςτιϊν. Το ςκόρδο για
παράδειγμα είναι γνωςτό για τα αντιβιοτικά του χαρακτθριςτικά και ςυμβάλει ςτθν
πρόλθψθ των αςκενειϊν. Το χαμομιλι και το Κινζηικο τςάι βοθκάνε ςτθν πζψθ και είναι
αντιςθπτικά. Άλλα φαγθτά επιφζρουν θρεμία και μειϊνουν το άγχοσ για μερικοφσ
ανκρϊπουσ ςτθ διάρκεια τθσ πτιςθσ, όπωσ είναι το γάλα και τα αλκοολοφχα λικζρ. Τα
γλυκά, τα οποία περιζχουν υψθλά ποςοςτά λίπουσ ι κερμίδων χρθςιμοποιοφνται ςυχνά
για να εκτονϊςουν τθν πλιξθ, να ανταμείψουν ι να εμψυχϊςουν τουσ επιβάτεσ. Η
κοτόςουπα κεωρείται ζνα φαγθτό που ενιςχφει τθν άνεςθ κακϊσ παραπζμπει ςτθ
μθτρικι φροντίδα. Κάποια φαγθτά ςυνδζονται επίςθσ με ιδιαίτερουσ εορταςμοφσ όπωσ
είναι θ χριςτουγεννιάτικθ γαλοποφλα.
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Α4. Ατομικι ζρευνα
Γενικι ειςαγωγι
Σε αυτι τθν ενότθτα περιγράφονται τα ςυμπεράςματα τθσ προςωπικισ ζρευνασ ςε
ςχζςθ με το περιεχόμενο του φαγθτοφ, τον τρόπο με τον οποίο τοποκετοφνται πάνω ςτο
δίςκο τα διαφορετικά ςκεφθ, τα ςχιματα και τα χρϊματα του δίςκου ςερβιρίςματοσ
κακϊσ και τα υλικά του δίςκου και των υπόλοιπων προϊόντων.
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A4.1 Περιεχόμενο των γευμάτων
Ραρακάτω παρουςιάηονται ςτατιςτικά ςτοιχεία με βάςθ τουσ πίνακεσ με τα ςτοιχεία για
τα γεφματα των εταιρειϊν ςτθν Economy Class (Snack, Breakfast, Lunch). Ζχει επιλεχκεί
ζνα δείγμα των 53 αεροπορικϊν εταιρειϊν από τισ υπάρχουςεσ. Στθν παροφςα
διπλωματικι εργαςία μελετάται μόνο θ οικονομικι κζςθ κακϊσ ςε αυτι εντοπίηονται τα
μεγαλφτερα προβλιματα λόγω του μεγάλου αρικμοφ των επιβατϊν αλλά και του
περιοριςμζνου χϊρου.
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υμπεράςματα
Σφμφωνα με τα παραπάνω διαγράμματα παρατθροφμε ότι όλεσ οι αεροπορικζσ
εταιρείεσ ζχουν τζςςερα βαςικά διαφορετικά γεφματα, τα εξισ: breakfast, snack, lunch,
dinner. Ανάλογα με τθ χρονικι διάρκεια τθσ πτιςθσ, τθ χρονικι ςτιγμι τθσ θμζρασ και τθ
γενικότερθ πολιτικι τθσ κάκε εταιρείασ δίνοται ςτουσ επιβάτεσ και τα αντίςτοιχα
γεφματα, ενϊ ςτθ διάρκεια μιασ πολφωρθσ πτιςθ μπορεί να δοκοφν και τα τζςςερα
διαφορετικά γεφματα.
Το κάκε γεφμα ζχει τα δικά του χαρακτθριςτικά με βάςθ τθ λειτουργία του. Ππωσ
βλζπουμε και ςτα διαγράμματα, ςτο πρωϊνό – breakfast υπάρχει ςτο 77 % των εταιρειϊν
ζνα κφριο πιάτο, κατά 66 % ζνα επιδόρπιο, κατά 45 % ψωμί, κατά 49 % φρουτοςαλάτα,
κατά 28 % κάποιο ορεκτικό και κατά 36 % ςυςκευαςμζνο γιαοφρτι. Επίςθσ το 77 % των
εταιρειϊν προςφζρουν μαχαιροπιρουνο, χαρτοπετςζτα και μαντθλάκι κακαριςμοφ, το
74 % προςφζρει ςυςκευαςμζνεσ μαρμελάδεσ, το 49% ζχει τοποκετθμζνθ ςτο δίςκο τθν
κοφπα για καφζ και το 36 % ζνα ποτιρι αναψυκτικοφ. Τζλοσ, το 21 % των εταιρειϊν
προςφζρει ςυςκευαςμζνο καφζ, το 45 % ςυςκευαςμζνο χυμό και το 9 % προςφζρει
κάποιο άλλο ποτό.
Στο πρόχειρο φαγθτό – snack το 89 % των εταιρειϊν προςφζρει ζνα κυρίωσ πιάτο, το
81% ζνα επιδόρπιο, το 62 % ψωμί, το 51 % ςαλάτα και το 36 % ορεκτικό. Σε αυτι τθν
περίπτωςθ το 100 % των εταιρειϊν που μελετικθκαν προςφζρουν μαχαιροπιρουνο και
χαρτοπετςζτα, ενϊ το 98 % προςφζρει μαντθλάκι κακαριςμοφ, το 79 % ςυςκευαςμζνεσ
ςάλτςεσ, το 66 % κοφπα για καφζ και το 53 % ποτιρι αναψυκτικοφ. Τζλοσ το 11 %
προςφζρει εμφυαλωμζνο νερό, το 21 % ςυςκευαςμζνο νερό και το 11 % άλλο ποτό.
Στο μεςθμεριανό φαγθτό – lunch το 89 % των εταιρειϊν προςφζρει κυρίωσ πιάτο, το 81
% επιδόρπιο, το 62 % ψωμί, το 51% ςαλάτα και το 36% ορεκτικό. Επίςθσ το 100 %
προςφζρει μαχαιροπιρουνο και χαρτοπετςζτα, το 98 % μαντθλάκι κακαριςμοφ, το 79 %
ςυςκευαςμζνεσ ςάλτςεσ, το 66 % κοφπα για καφζ και το 53 % ποτιρι αναψυκτικοφ. Το
11 % δίνει μαηί με το φαγθτό και εμφυαλωμζνο νερό, το 21 % ςυςκευαςμζνο χυμό και το
11 % κάποιο άλλο ποτό.
Τζλοσ, ςτο βραδυνό φαγθτό - dinner φαγθτό το 81 % των εταιρειϊν προςφζρει κυρίωσ
πιάτο, το 79 % επιδόρπιο, το 32 % ψωμί, το 72% ςαλάτα και το 60% ορεκτικό. Επίςθσ το
81 % προςφζρει μαχαιροπιρουνο, χαρτοπετςζτα και μαντθλάκι κακαριςμοφ, το 75 %
ςυςκευαςμζνεσ ςάλτςεσ, το 57 % κοφπα για καφζ και το 28 % ποτιρι αναψυκτικοφ. Το
11 % δίνει μαηί με το φαγθτό και εμφυαλωμζνο νερό, το 25 % ςυςκευαςμζνο χυμό και το
15 % κάποιο άλλο ποτό.
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A4.2 Χωροταξικι μελζτθ των γευμάτων
Ραρακάτω παρουςιάηεται μια γενικι χωροταξικι διάταξθ των αντικειμζνων πάνω ςτον
δίςκο ςερβιρίςματοσ:
Σφμφωνα με τθν ζρευνα, θ κάκε εταιρεία τοποκετεί το φαγθτό, τα ποτά
και τον εξοπλιςμό με διαφορετικό τρόπο. Σε γενικζσ γραμμζσ όμωσ,
παρατθρικθκε ότι το κυρίωσ πιάτο τοποκετείται ςτο πλθςιζςτερο προσ τον
επιβάτθ ςθμείο του δίςκου και ςτο κζντρο ενϊ το ορεκτικό τοποκετείται
δεξιά ι αριςτερά του κυρίωσ πιάτου. Η κοφπα του καφζ και το ποτιρι του
αναψυκτικοφ τοποκετοφνται ςυνικωσ πάνω αριςτερά ςτον δίςκο, το
μαχαιροπιρουνο, θ χαρτοπετςζτα και το μαντθλάκι κακαριςμοφ, τα οποία
βρίςκονται ςυςκευαςμζνα ςε ζνα πλαςτικό ςακουλάκι για να
προςτατεφονται, ςυνικωσ τοποκετοφνται δίπλα ι πάνω από το κυρίωσ
πιάτο, ενϊ οι ςυςκευαςμζνεσ ςάλτςεσ και μαρμελάδεσ βρίςκονται ςυνικωσ
κοντά ςτο ςακουλάκι με τα μαχαιροπιρουνα. Τα υπόλοιπα αντικείμενα
τοποκετοφνται ςτον εναπομζνοντα χϊρο του δίςκου ςερβιρίςματοσ. (ςε
αρκετζσ περιπτϊςεισ παρατθρικθκε ότι ο ςυςκευαςμζνοσ χυμόσ
τοποκετζιται μζςα ςτθν κοφπα του καφζ για εξοικονόμιςθ χϊρου)
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A4.3 χιματα του δίςκου ςερβιρίςματοσ
Ραρακάτω παρουςιάηονται τα ςχιματα του δίςκου ςερβιρίςματοσ που παρατθρικθκαν:

Α.

Β.

Γ.

Δ.

A4.4 Χρϊματα του δίςκου ςερβιρίςματοσ
Επίςθσ παρατθρικθκε ότι τα χρϊματα που χρθςιμοποιοφνται ςε πολλζσ περιπτϊςεισ
ςχετίηονται με τα χρϊματα του λογοτφπου τθσ αεροπορικισ εταιρείασ. (Το μαντθλάκι
κακαριςμοφ και θ χαρτοπετςζτα ςυνικωσ ζχουν εκτυπωμζνο το λογότυπο)

A4.5 Τλικά του δίςκου ςερβιρίςματοσ και των υπόλοιπων προϊόντων
Τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τουσ δίςκουσ ςυνικωσ είναι πλαςτικό. Συχνά
χρθςιμοποιείται και το χαρτί.
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ΜΕΡΟ B – Ανάλυςθ
χεδιαςτικισ
Διαδικαςίασ
(Design brief)
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Σε αυτι τθν ενότθτα ορίηονται πιο ςυγκεκριμζνα ο προβλθματικόσ χϊροσ, το ζργο, ο
χριςτθσ, το περιβάλλον και ο ςκοπόσ ςφμφωνα με τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ. Με
αυτόν τον τρόπο γίνονται πιο ςυγκεκριμζνεσ θ ςχεδίαςθ και οι ςχεδιαςτικζσ
προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τισ αποίεσ κα γίνει και θ τελικι αξιολόγθςθ τθσ διαδικαςίασ.

B.1 Προςχεδιαςτικι Διαδιακςία
Ραρακάτω ςυνοψίηονται επιγραμματικά τα βαςικότερα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ που μασ
ενδιαφζρουν για το ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ:
Β.1.1 Περιγραφι του ζργου (Product Design Brief)
Οι ςυνκικεσ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ απαιτοφν τθ ςυνεχι μετακίνθςθ του ανκρϊπου ςε
διάφορα μζρθ ςτον πλανιτθ.
Ρροκειμζνου ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ να πετφχει τθν γριγορθ και αςφαλι μετακίνθςθ
του χρθςιμοποιεί αρκετά ςυχνά το αεροπλάνο γεγονόσ που ςθμαίνει ότι περνά αρκετό
από τον χρόνο του μζςα ςε αυτό.
Σφμφωνα και με τθν προθγοφμενθ ανάλυςθ ζνα από τα βαςικότερα ςτοιχεία ςε μια
πτιςθ αποτελεί θ προςφορά γεφματοσ ςτουσ επιβάτεσ προκειμζνου να εκπλθρϊςουν
τθν βιωτικι τουσ ανάγκθ για διατροφι, αλλά και να απολαφςουν με ζναν ευχάριςτο και
άνετο τρόπο τθν πτιςθ τουσ. Η προςφορά του γεφματοσ αποτελεί ςθμαντικό κομμάτι τθσ
εμπειρίασ του γεφματοσ , κακϊσ είναι και από τα βαςικότερα ςτοιχεία που διαφοροποιεί
τισ αεροπορικζσ εταιρείεσ μεταξφ τουσ και αντικατροπτίηει τθν εικόνα τθσ εταιρείασ προσ
τον επιβάτθ.
Ραρ’όλθ όμωσ τθ ςθμαντικότθτα του ςερβιρίςματοσ, υπάρχουν αρκετά προβλιματα ςτο
υπάρχον ςφςτθμα. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια τθν ανάδειξθ τθσ ανάγκθσ αναςχεδιαςμοφ του
ςυςτιματοσ ςερβιρίςματοσ του φαγθτοφ ςτο αεροπλάνο για τθν πιο ευχάριςτθ και
ξεκοφραςτθ μετακίνθςθ.

Β.1.2 Προβλθματικόσ Χϊροσ
Τα νζα δεδομζνα τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ προχποκζτουν τθ ςυχνι μετακίνθςθ του
ανκρϊπου με το αεροπλάνο και τθν παραμονι του για μεγάλο χρονικό διάςτθμα μζςα
ςε αυτό. Αυτό το γεγονόσ μασ οδθγεί ςτθν ανακεϊρθςθ των αναγκϊν που υπάρχουν και
των υπθρεςιϊν που προςφζρονται μζςα ςτον χϊρο αυτό.
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Β.1.3 Ζργο – Brief
Ρρόκειται να ςχεδιαςτεί ζνα ςφςτθμα ςερβιρίςματοσ του γεφματοσ προσ τουσ επιβάτεσ
κατά τθ διάρκεια τθσ αεροπορικισ πτιςθσ. Θα ενιςχφει τθν ποιότθτα του ταξιδιοφ και κα
παρζχει ςτον επιβάτθ ότι εκείνοσ χρειάηεται για το γεφμα του.

Β.1.4 Χριςτθσ – Απευκυνόμενο κοινό
Το ςφςτθμα απευκφνεται ςε άτομα που ταξιδεφουν με το επιβατικό αεροπλάνο και
επικυμοφν να «γευματίςουν» ςτθ διάρκεια τθσ πτιςθσ τουσ.
Το ςφςτθμα αυτό κα χρθςιμοποιείται είτε άμεςα, είτε ζμμεςα.
Ο άμεςοσ χριςτθσ είναι ο επιβάτθσ που κα το χρθςιμοποιιςει για το γεφμα του.
Ο ζμμεςοσ χριςτθσ είναι οι αεροςυνοδοί - φροντιςτζσ που κα το ετοιμάςουν και κα το
διανείμουν ςτουσ επιβάτεσ κακϊσ και οι άνκρωποι ςτθν αλυςίδα παραγωγισ που
μαγειρεφουν το φαγθτό. Επίςθσ, ωσ ζμμεςοσ χριςτθσ μπορεί να κεωρθκεί θ αλυςίδα
ανεφοδιαςμοφ που κα το τοποκετιςει ςτουσ ειδικοφσ χϊρουσ για τθν μεταφορά του ςτο
αεροπλάνο αλλά και κα το παραλάβει για τον κακαριςμό του.

Β.1.5 Περιβάλλον
Το περιβάλλον αναμζνεται να είναι το εςωτερικό του αεροπλάνου. Σθμαντικό ρόλο ςτον
ςχεδιαςμό του ζχει ο χϊροσ που διακζτει ο κάκε επιβάτθσ όταν είναι κακιςμζνοσ, το
αναδιπλϊμενο τραπεηάκι του κακίςματοσ, κακϊσ και το τρόλλεχ που κα μεταφζρει το
ςφςτθμα.

Β.1.6 κοπόσ
Σκοπόσ του ςυςτιματοσ είναι θ προςφορά ενόσ υγειινοφ και ποιοτικοφ γεφματοσ προσ
τουσ άμεςουσ χριςτεσ – επιβάτεσ, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του ταξιδιοφ, θ ενίςχυςθ
του αιςκιματοσ τθσ αςφάλειασ και θ αποφυγι δυςάρεςτων ςυνκθκϊν (π.χ. ςκουπίδια)
μζςα ςτον χϊρο του αεροπλάνου.
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Β2. χεδιαςτικι Διαδικαςία
Στο παρακάτω ςχεδιάγραμμα εμφανίηεται θ ςχεδιαςτικι διαδικαςία που ακολουκικθκε:
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Β3. Ανάλυςθ / Αποδόμθςθ / Προςδιοριςμόσ Κατεφκυνςθσ
Β3.1 ενάριο χριςθσ
Τα ςενάρια χριςθσ αποτελεί ζνα προςδιοριςτικό και περιγραφικό εργαλείο το οποίο
περιζχει πλθροφορίεσ για τον χριςτθ,το περιβάλλον και τισ δράςεισ, οι οποίεσ είναι πολφ
ςθμαντικζσ για τθν μετζπειτα ςχεδίαςθ του ςυςτιματοσ.
Στθν παροφςα ζρευνα χρθςιμοποιιται ςτο ξεκίνθμα τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ για
τθν αρχικι προςζγγιςθ του κζματοσ και τον αρχικό προςδιοριςμό του προβλθματικοφ
χϊρου. (Συχνά για τουσ ςχεδιαςτζσ αποτελεί τθν απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ «Τι κα ικελεσ
να ςχεδιάςεισ ? »)
Κακϊσ ο προβλθματικόσ χϊροσ προςδιορίηεται περαιτζρω, το ςενάριο εξελίςςεται για να
ενςωματϊςει τεκμθριωμζνεσ αποφάςεισ αλλά και δεδομζνα τα οποία προκφπτουν από
ζρευνα. Με αυτόν τον τρόπο το ςενάριο λειτουργεί ωσ ζνα εργαλείο περιγραφισ του
προβλθματικοφ χϊρου όπωσ αυτόσ διαμορφϊνεται μζςα από τθν ζρευνα. (Ραραδοςιακά
οι ςχεδιαςτζσ χρθςιμοποιοφςαν το ςενάριο για να αποτυπϊςουν πλθροφορία και να
βάλουν εαυτοφσ ςτθν κζςθ του χριςτθ, ξεφεφγοντασ ζτςι από τθν περιοριςμζνθ
προςωπικι τουσ οπτικι γωνία)
Το οριςτικό ςενάριο, όπωσ διαμορφϊνεται από τον ςχεδιαςτι μζςω ζρευνασ, δεν
περιζχει το προϊόν οφτε και το προδιαγράφει. Το τελικό ςχζδιο ζρχεται να ςυμπλθρϊςει
αυτό το ςενάριο με ζνα προϊόν το οποίο λφνει τα προβλιματα τα οποία διαφαίνονται.
Υπό αυτι τθν ζννοια το ςενάριο είναι μζροσ ενόσ εκτενοφσ τελικοφ brief κι επομζνωσ ζνα
εργαλείο αξιολόγθςθσ του τελικοφ ςχεδίου.
Ραρακάτω κα διατυπωκεί ζνα ςενάριο χριςθσ ζτςι ϊςτε θ ςχεδίαςθ να γίνει πιο
ςυγκεκριμζνθ.
Θζμα: Μελζτθ τθσ διαδιακςίασ φαγθτοφ ςτο αεροπλάνο – Σχεδιαςτικι πρόταςθ
ςερβιρίςματοσ φαγθτοφ για το επιβατικό κοινό
Ωριςτθσ: Ανδρασ, 35 ετϊν, υπάλλθλοσ, ανφπαντροσ
Ρεριβάλλον: Εςωτερικόσ χϊροσ του αεροπλάνου, κίνθςθ ςε χϊρο του αεροδρομίου και
των μζςων μαηικισ μεταφοράσ
Δράςεισ: φαγθτό, αναμονι, περιιγθςθ ςτα μαγαηιά του αεροδρομίου, πτιςθ
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Β3.2 Επθρρεαςμόσ
Σθμαντικό εργαλείο για τθν διαδικαςία του ιδεαςμοφ αποτελεί το moodboard.

Οι βαςικότερεσ ζννοιεσ που κα εκφράηει το ςφςτθμα είναι οι εξισ: κακαριότθτα (clean),
εξυπθρζτθςθ (service), άνεςθ (comfort), φρεςκάδα (fresh) και απόλαυςθ (enjoy). Οι
λζξεισ αυτζσ ςε ςυνδυαςμό με τισ αντίςτοιχεσ εικόνεσ δίνουν μια πρϊτθ αίςκθςθ και
κατεφκυνςθ για τθν αιςκθτικι και τον γενικότερο ςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ
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Β3.3 χεδιαςτικζσ Προδιαγραφζσ (Design Guidelines)
Οι ςχεδιαςτικζσ προδιαγραφζσ (design guidelines) αποτελοφν μία πλιρθ και
ιεραρχθμζνθ περιγραφι των χαρακτθριςτικϊν, των λειτουργικϊν απαιτιςεων και των
περιοριςμϊν του ςυςτιματοσ που αναμζνεται να ςχεδιαςτεί. Η δθμιουργία
ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν διαμορφϊνει και τθ μετζπειτα ςτρατθγικι ςχεδίαςθσ
κακϊσ ςε αυτι διατυπϊνονται οι ςτόχοι προσ επίτευξθ. Το ςχεδιαςτικό αποτζλεςμα κα
πρζπει να ικανοποιεί όςο το δυνατόν περιςςότερουσ από τουσ αναγνωριςμζνουσ
περιοριςμοφσ, επομζνωσ οι ςχεδιαςτικζσ προδιαγραφζσ λειτουργοφν παράλλθλα και ωσ
κριτιρια αξιολόγθςθσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχεδίαςθσ.
Ρροκειμζνου να διατυπωκοφν οι ςχεδιαςτικζσ προδιαγραφζσ είναι ςθμαντικι θ
κατανόθςθ και θ οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ που ζχει ςυγκεντρωκεί κατά τθ διαδικαςία
τθσ ζρευνασ. Τα δεδομζνα χωρίηονται ςτισ εξισ βαςικζσ κατθγορίεσ ςχεδιαςτικϊν
προδιαγραφϊν:


Ωαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ: αποτελοφν ιδιότθτεσ ι γνωρίςματα για το τι πρζπει
να είναι το προϊόν και ςυνικωσ είναι επίκετα ι επικετικοί προςδιοριςμοί.



Λειτουργικζσ απαιτιςεισ: αποτελοφν τθν επικυμθτι λειτουργικότθτα για το τι
πρζπει να κάνει το προϊόν και ςυνικωσ είναι ριματα.



Ρεριοριςμοί: αποτελοφν ποςοτικοφσ ι ποιοτικοφσ προςδιοριςμοφσ ορίων και
διακρίνονται ςε λειτουργικοφσ (περιορίηουν τθν λειτουργικότθτα) και ςε δομικοφσ
(περιορίηουν τα χαρακτθριςτικά).



Μετρικζσ Απόδοςθσ: αποτελοφν μεταβλθτζσ οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςε ποςοτικζσ
κι ποιοτικζσ μετριςεισ τθσ δυνατότθτασ του ςυςτιματοσ να ικανοποιεί τα
χαρακτθριςτικά, τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ και τουσ περιοριςμοφσ. *Σπφρου Θ.,
2004-2005]

Ραρακάτω παρουςιάηονται τα χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ, οι λειτουργικζσ
απαιτιςεισ, οι περιοριςμοί και οι μετρικζσ απόδοςθσ όπωσ ζχουν προκφψει από τθ
ςυγκζντρωςθ, τθν κατανόθςθ και τθν οργάνωςθ τθσ πλθροφορίασ ςτθ διαδικαςία τθσ
ζρευνασ. Οι ςχεδιαςτικζσ αυτζσ προδιογραφζσ κα κακοδθγιςουν τον ςχεδιαςμό του
ςυςτιματοσ ςερβιρίςματοσ του φαγθτοφ ςτουσ επιβάτεσ.
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Χαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ
Το ςφςτθμα πρζπει να είναι:














Απλό ςτθ χριςθ
Λειτουργικό
Εργονομικό
Αξιόπιςτο
Κατάλλθλο για χριςθ από ενιλικουσ, θλικιωμζνα άτομα και παιδιά
Ελαφρφ
Αςφαλζσ ςτθ χριςθ
Εφκολο ςτθ μετακίνθςι του
Εφκολα ςυντθριςιμο
Αυτόνομο
Αποτελεςματικό
Αιςκθτικά ωραίο
Ψιλικό προσ το περιβάλλον (Οικολογικό)

Λειτουργικζσ Απαιτιςεισ
Το ςφςτθμα πρζπει:












Να αποτελεί προϊόν για το χϊρο του κάκε επιβάτθ ςτο εςωτερικό του
αεροπλάνου
Να καταλαμβάνει λίγο χϊρο
Να υποςτθρίηει το υπάρχον ςφςτθμα διανομισ γεφματοσ
Να ενιςχφει τθν υγιεινι και τθν κακαριότθτα κατά τθ διάρκεια μεταφοράσ και
προςφοράσ του φαγθτοφ
Να επικοινωνεί το περιεχόμενό του
Να ζχει διακριτζσ τισ περιοχζσ των διαφορετικϊν φαγθτϊν
Να διευκολφνει τον χριςτθ
Να ενιςχφει τθν ποιότθτα ταξιδιοφ του επιβάτθ
Να επικοινωνεί τθ χριςθ του
Να κακαρίηεται εφκολα
Να ςυγκεντρϊνει ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο τα απορρίματα
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Περιοριςμοί
Λειτουργικοί περιοριςμοί







Να είναι προφανισ θ χριςθ του
Να ενιςχφει τθν ποιότθτα του φαγθτοφ
Να προςτατεφει τθν υγεία του επιβάτθ
Να απευκφνεται ςε άνδρεσ και γυναίκεσ ,παιδιά και θλικιωμζνουσ
Να ζχει μεγάλθ διάρκεια ηωισ
Να μθν εμποδίηει τισ υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ που πραγματοποιοφνται
ςτον χϊρο

Δομικοί περιοριςμοί




Να καταλαμβάνει λίγο χϊρο
Να εναρμονίηεται αιςκθτικά ςτο περιβάλλον του αεροπλάνου
Να είναι ελαφρφ

Μετρικζσ Απόδοςθσ






Αποτελεςματικότθτα ςυςτιματοσ
Αξιοπιςτία ςυςτιματοσ
Ευκολία χριςθσ
Ευκολία προςαρμογισ του ςυςτιματοσ ςτον χϊρο του αεροπλάνου

Β4. Λδεαςμόσ - Βrainstorming (Επιμζρουσ Λφςεισ / Λεπτομζρειεσ)
Ο ιδεαςμόσ αποτελεί το πρϊτο ςτάδιο τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ κατά το οποίο
παράγονται δθμιουργικζσ λφςεισ για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι που ζχουν τεκεί κατά τθν
διάρκεια τθσ φάςθσ ζρευνασ και ανάλυςθσ. Κφριοσ ςκοπόσ είναι θ δθμιουργία ενόσ
ςυνόλου ιδεϊν οι οποίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν ςτα επόμενα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ για
τθν ςφνκεςθ ολοκλθρωμζνων ςχεδιαςτικϊν προτάςεων (προςχεδίων).
Η λίςτα των ςχεδιαςτικϊν προδιαγραφϊν αποτελεί τον ςκελετό για αυτό το ςτάδιο αφοφ
ουςιαςτικά περιζχει όλθ τθν πρότερθ διερεφνθςθ και ανάλυςθ του ςυνόλου του
ςχεδιαςτικοφ προβλιματοσ εκφραςμζνθ ςε ξεκάκαρουσ και ιεραρχθμζνουσ ςτόχουσ.
Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι επιμζρουσ ςχεδιαςτικζσ λφςεισ για όλεσ τισ λειτουργικζσ
απαιτιςεισ:
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ΜΕΡΟ Γ –
χεδιαςτικι Πρόταςθ
(Concept)
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Γ1. φνκεςθ
Ειςαγωγι
Ϋσ ςχζδιο ορίηουμε τθν παράκεςθ οπτικϊν ςτοιχείων που υπογραμμίηουν και
οριοκετοφν τθ δθμιουργία τθσ φόρμασ ςτισ καλζσ τζχνεσ (ηωγραφικι, γλυπτικι,
χαρακτικι), αλλά και ςτισ εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ (γραφιςτικι, αρχιτεκτονικι, διακόςμθςθ,
κόςμθμα, ζπιπλο, αγγειοπλαςτικι, βιομθχανικό ςχζδιο, ςκθνογραφία, φωτογραφία,
φφαςμα, μόδα). Ο ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει μεκόδουσ και κεωρίεσ ςτισ οποίεσ
βαςίηεται θ μορφολογία τθσ φόρμασ και οι οποίεσ εξετάηουν τθ χριςθ, τθ ςθμαςία αλλά
και το ρόλο τθσ φόρμασ ςτθ διαμόρφωςθ κάκε πολιτιςμοφ. Μ’αυτιν τθν ζννοια, το
ςχζδιο, πζρα από τθν αιςκθτικι του τοποκζτθαθ, είναι και πθγι πλθροφοριϊν, τρόποσ
κατανόθςθσ του χϊρου και του χρόνου, οδθγόσ επικοινωνίασ και φορζασ
αλλθλεπίδραςθσ *Μουηακίτθ Ψρφνθ, 2003].

Γ1.1 Προςχζδια / Concepts
Ραρακάτω παρουςιάηονται κάποια από τα αρχικά προςχζδια, τα οποία ζχουν προκφψει
από τον ςυνδυαςμό διαφόρων επιμζρουσ λφςεων των λειτουργικϊν απαιτιςεων του
αντικειμζνου. Το κάκε concept (όπωσ φαίνεται ςτισ εικόνεσ) ζχει προκφψει από τον
ςυνδυαςμό των επιμζρουσ λφςεων των λειτουργικϊν απαιτιςεων που παρουςιάςτθκαν
προθγουμζνωσ, δθλαδι όλεσ οι ιδζεσ καλφπτουν όλεσ τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ.
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φντομθ περιγραφι των concept:
Concept 1: Η ιδζα αυτι περιλαμβάνει ζναν κάκετο ςτθν επιφάνεια τραπεηιοφ δίςκο
προκειμζνου να υπάρχει περιςςότεροσ ελεφκεροσ χϊροσ για τον επιβάτθ. Στο πίςω
μζροσ του δίςκου υπάρχει ειδκόσ χϊροσ για τθν τοποκζτθςθ των απορριμάτων.
Concept 2: Σε αυτι τθν ιδζα ο δίςκοσ ςτθρίηεται πάνω ςτο τραπεηάκι, καταλαμβάνωντασ
τον μιςό χϊρο ϊςτε ο επιβάτθσ να μπορεί να τοποκετεί και άλλα αντικείμενα.
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Concept 3: Στθν ιδζα αυτι τα γεφματα τοποκετοφνται ςε ζνα κουτί το οποίο
καταλαμβάνει λιγότερο χϊρο από τον υπάρχοντα δίςκο και επιβάτθσ μπορεί να επιλζξει
όποιο γεφμα κζλει (τα γεφματα βρίςκονται μζςα ςτα ςυρταράκια) χϊρισ να ζχει μπροςτά
και τα υπόλοιπα.Ζνα από τα ςυρταράκια είναι και ο κάδοσ ςκουπιδιϊν.
Concept 4: Αναδιπλϊμενοσ δίςκοσ αποτελεί θ ιδζα 4, οποίοσ καταλαμβάνει λίγο χϊρο
και είναι εφκολοσ ςτθ διαχείριςι του. Στο πίςω μζροσ υπάρχει ειδκόσ χόροσ για τα
απορρίματα.
Concept 5: Τθν ιδζα αποτελεί ζνα κουτί που τοποκετείται ςτθν πλάτθ του μπροςτινοφ
κακίςματοσ ζτςι ϊςτε να ζχει ο επιβάτθσ ελεφκερο το τραπεηάκι για να τοποκετεί ότι
εκείνοσ επιλζγει για το γεφμα του. Υπάρχει ζνα κάλυμα για τθν προςταςία των γευμάτων
το οποίο ςφρεται από τον επιβάτθ κακϊσ και ζνα ςυρταράκι για τθν τοποκζτθςθ των
απορριμάτων.
Concept 6: Η ιδζα αυτι αποτελεί μια κυλινδρικι ςυςκευαςία μζςα ςτθν οποία είναι
τοποκετθμζνα τα γεφματα. Μζςα από τον δίκςο ο επιβάτθσ μπορεί να ξετυλίξει μια
ειδικι επιφάνεια προκειμζνου να τοποκετιςει ςε αυτι τα ςκεφθ για το φαγθτό.
Concept 7: Σε αυτιν τθν ιδζα τα γεφματα τοποκετοφνται ςε ζναν κάκετο προσ το
τραπεηάκι κφλινδρο ϊςτε να μθν καταλαμβάνει πολφ χϊρο.
Concept 8: Τθν ιδζα αυτι αποτελεί ζνα ςφςτθμα το οποίο τοποκετείται είτε κάκετα
πάνω ςτο τραπεηάκι είτε παράλλθλα με το τραπεηάκι ανάλογα με τον χϊρο που επικυμεί
να ζχει ελεφκερο ο επιβάτθσ.

Η μεκοδολογία που ακολουκικθκε για τθν αξιολόγθςθ των ιδεϊν:
Αρχικά ζγινε δθμιουργία ερωτθματολογίου ςτο οποίο παρουςιάηεται ςε μορφι εικόνασ
το Concept και ζνασ πίνακασ με τα χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ, τισ λειτουργικζσ
απαιτιςεισ και τουσ περιοριμοφσ. Ρροκειμζνου να αξιολογθκοφν οι παραπάνω ιδζεσ το
ερωτθματολόγιο δόκθκε ςε πζντε άτομα. Τα άτομα που επιλζχκθκαν για τθν
ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου προζρχονταν από τον χϊρο των ςχεδιαςτϊν, των
μθχανολόγων μθχανικϊν και τθσ διαφιμθςθσ. Ο λόγοσ για τον οποίο επιλζγθςαν τα
ςυγκεκριμζνα άτομα είναι διότι ζχουν μια μεγαλφτερθ εξοικείωςθ με νζα concepts και
τα νζα προϊόντα και κα μποροφςαν να φανταςτοφν τθν φυςικι υπόςταςθ των
παραπάνω ιδεϊν.
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Τα ερωτθματολόγια περιείχαν όλεσ τισ λειτουργικζσ απαιτιςεισ , τουσ λειτουργικοφσ
περιοριςμοφσ και τουσ δομικοφσ περιοριςμοφσ και οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα
καλοφνταν να βακμολογιςουν από το 1 ζωσ και το 5 ςφμφωνα με τθν κλίμακα Λίκερτ3
[«Η κοινωνιολογικι ζρευνα – Κριτικι επιςκόπθςθ των μεκόδων και των τεχνικϊν», Νότα
Κυριαηι] τθν κάκε ιδζα ανάλογα με το εάν ςυμφωνοφςαν ότι καλφπτει τθ ςυγκεκριμζνθ
πρόταςθ (θ αντιςτοίχθςθ των αρικμϊν ιταν θ εξισ: 1- Διαφωνϊ απολφτωσ, 2 –
Διαφωνϊ, 3 – Δεν ζχω άποψθ, 4 – Συμφωνϊ, 5 – Συμφωνϊ απολφτα). Στθ ςυνζχεια
πραγματοποιικθκε επεξεργαςία των δεδομζνων των ερωτθματολογίων που είχε ωσ
αποτζλεςμα να προςδιοριςτεί ποιά από τα οχτϊ προςχζδια ικανοποιεί περιςςότερο τθν
κάκε λειτουργικι απαίτθςθ, δομικό προςδιοριςμό και λειτουργικό περιοριςμό. Τζλοσ,
προκειμζνου να αξιολογθκοφν τα αποτελζςματα από τα ερωτθματολόγια και να
ςυνεχιςτεί θ ςχεδιαςτικι διαδικαςία , τζκθκαν ςε ςειρά προτεραιότθτασ οι πζντε πρϊτοι
λειτουργικοί περιοριςμοί – δομικοί περιοριςμοί – λειτουργικζσ απαιτιςεισ οι οποίοι κα
αποτελζςουν και τα βαςικότερα κριτιρια απόφαςθσ ςτθ ςχεδιαςτικι διαδικαςία. Οι
πζντε πρϊτοι λειτουργικοί περιοριςμοί – δομικοί περιοριςμοί – λειτουργικζσ απαιτιςεισ
επιλζχκθκαν με βάςθ τθν ικανοποίθςθ του επιβάτθ, κακϊσ αποτελεί και τον άμεςο
χριςτθ του ςυςτιματοσ. Τα αποτελζςματα φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα:

3

Η κλίμακα Λίκερτ αποτελεί τθν πιο διαδεδομζνθ κλίμακα ςτθν κοινωνικι ζρευνα κακϊσ είναι ςχετικά
απλι ςτθν καταςκευι και τθν εφαρμογι τθσ. Με ςτόχο τθ μζτρθςθ ςτάςεων ι απόψεων ο Rensis Likert
πρότεινε μια απλι τεχνικι διά τθσ οποίασ οι ερωτϊμενοι καλοφνται να τοποκετθκοφν ςτο βακμό που
ςυμφωνοφν ι διαφωνοφν ςχετικά με μια ςειρά κζματα που αντιπροςωπεφουν ζνα γενικότερο φαινόμενο.
Οι δκνατζσ απαντιςεισ που ςυνοδεφουν τα κζματα ζχουν ςτακερι μορφι – είναι ςυνικωσ πζντε
(ςυμφωνϊ απολφτωσ, ςυμφωνϊ, δεν ζχω άποψθ, διαφωνϊ, διαφωνϊ απολφτωσ) , παρότι ςε κάποιεσ
εφαρμογζσ παρατθρείται θ αφαίρεςθ τθσ ενδιάμεςθσ, ουδζτερθσ άποψθσ, ενϊ ςε άλλεσ προςτίκενται
κατθγορίεσ για πιο λεπτομερείσ διαφοροποιιςεισ των ερωτϊμενων.
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Σφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το προςχζδιο που φαίνεται να καλφπτει περιςςότερο
από τα υπόλοιπα τουσ λειτουργικοφσ περιοριςμοφσ – δομικοφσ περιοριςμοφσ –
λειτουργικζσ απαιτιςεισ είναι το 5.

Γ1.2 Απολογιςμόσ

Σφμφωνα με τθν προθγοφμενθ ζρευνα το προςχζδιο 5, το οποίο αποτελεί ζνα ςφςτθμα
το οποίο τοποκετείται ςτθν πλάτθ του προςτινοφ κακίςματοσ φαίνεται να αποτελεί
καλφτερο προϊόν για τον χϊρο του κάκε επιβάτθ ςτο εςωτερικό του αεροπλάνου, να
ενιςχφει αρκετα τθν υγιεινι και τθν κακαριότθτα κατά τθ διάρκεια μεταφοράσ και
προςφοράσ του φαγθτοφ, να διευκολφνει ςθμαντικά τον χριςτθ και να ςυγκεντρϊνει ςε
ςυγκεκριμζνο χϊρο τα απορρίματα με εφκολο τρόπο. Τα κυριότερα κετικά ςτοιχεία κα
αποτελζςουν τθν κακοδιγθςθ για τθν ςυνζχεια τθσ ςχεδιαςτικισ διαδικαςίασ ζνω κα
μελετθκοφν τυχόν δυςκολίεσ και θ αιςκθτικι του ςυςτιματοσ, θ οποία κα ςυνδυάηεται
με τθν λειτουργία.

Γ2. Αξιολόγθςθ (Σελικό Προςχζδιο)
Ραρακάτω φαίνεται θ διαδικαςία που ακολουκικθκε προκειμζνου να ςυνδυαςτεί θ
φόρμα με τθν λειτουργία του προϊόντοσ – ςυςτιματοσ και να οδθγθκεί ςτο
ολοκλθρωμζνο ςχζδιο:
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Γ3. Εξζλιξθ (Ολοκλθρωμζνο χζδιο)

Το παραπάνω ςχζδιο αποτελεί μια ςχεδιαςτικι πρόταςθ για τθν προςφορά του
γεφματοσ κατά τθ διάρκεια τθσ αεροπορικισ πτιςθσ προσ τουσ επιβάτεσ. Βαςικόσ ςκοπόσ
ςφμφωνα και με όςα ζχουν προθγθκεί είναι θ ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ του ταξιδιοφ του
επιβάτθ μζςω ενόσ ςυςτιματοσ που τοποκετείται ςτθν πλάτθ του μπροςτινοφ
κακίςματοσ και περιλαμβάνει τα απαραίτθτα για το γεφμα ςκεφθ. Επίςθσ περιλαμβάνει
ειδικό χϊρο για τθν αποκικευςθ των απορριμάτων.
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Γ3.1 Περιεχόμενο του ςυςτιματοσ
Το ςφςτθμα περιλαμβάνει ςκεφθ για το κυρίωσ πιάτο, το πρϊτο πιάτο, τθ ςαλάτα τα οποία
βρίςκονται ςυγκεντρωμζνα ςτθν αριςτερι πλευρά. Επίςθσ περιλαμβάνει ζνα ςκεφοσ για το
επιδόρπιο, μια κοφπα για το τςάι ι τον καφζ και ζνα ποτιρι για το νερό ι τον χυμό, τα
οποία βρίςκονται ςυγκεντρωμζνα ςτθν δεξιά πλευρά του δίςκου. Στο κζντρο του δίκςου
βρίκςονται τοποκετθμζνα ζνα πιροφνι, ζνα μεγάλο κουτάλι, ζνα μικρό κουτάλι και ζνα
μαχαίρι, κακϊσ και ζνα ςκεφοσ ςτο οποίο τοποκετοφνται τα υπόλοιπα προϊόντα όπωσ
γαλατάκι, ηάχαρθ, αλάτι, πιπζρι και μαντθλάκι κακαριςμοφ. Στο πάνω μζροσ του δίςκου
υπάρχει ειδικό άνοιγμα ϊςτε θ αεροςυνοδόσ να μπορεί να τον κρατιςει και να τον
προςφζρει μεχρι και ςτον πιο μακρινό επιβάτθ, ενϊ ταυτόχρονο μπορεί να χρθςιμοποιθκεί
και για τθν ςτιριξι του. Τζλοσ, ςτο κάτω μζροσ του ςυςτιματοσ υπάρχει ειδικόσ χϊροσ για
να τοποκετεί ο επιβάτθσ τα απορρίματά του προκειμζνου να βρίςκονται ςυγκεντρωμζνα ςε
ςυγκεκριμζνο χϊρο μακριά από το γεφμα που κα βρίςκεται τοποκετθμζνο ςτο τραπεηάκι
και χωρίσ να είναι ορατά από τον επιβάτθ.
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Γ3.2 Μζρθ του ςυςτιματοσ (Assembly)
Στθν παρακάτω εικόνα φαίνονται τα τρία διαφορετικά μζρθ του ςυςτιματοσ, τα οποία είναι
το κφριο μζροσ-δίςκοσ ςτον οποίο τοποκετείται θ πλάτθ που περιλαμβάνει τα πιαςτράκια
των ςκευϊν και τα ςκεφθ που τοποκετοφνται ςτα ειδικά πιαςτράκια.
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Γ3.3 Λεπτομζρειεσ
Στισ παρακάτω εικόνεσ φαίνονται τα πιαςτράκια και οι κικεσ των ςκευϊν και των
μαχαιροπίρουνων:
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Γ3.4 Σεχνικά χζδια

Γ3.5 Τλικά
Τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται είναι πλαςτικό (molded thermoplastic) για τα ςκεφθ και τον
δίςκο και ελαςτομερζσ για τον χϊρο των απορριμάτων.
Γ3.6 Φόρμα και Αιςκθτικι
Η φόρμα είναι απόρροια τθσ φυςικισ και ανκρϊπινθσ δθμιουργίασ. Είναι κατά βάςθ οπτικι,
αλλά με μια ευρφτερθ ζννοια του όρου, μπορεί να είναι και θ μζκοδοσ που οδθγεί ςε ζνα
οπτικό αποτζλεςμα. Η λειτουργικότθτα τθσ φόρμασ αναφζρεται ςτον τρόπο που αυτι
οπτικοποιείται για τθν επίτευξθ ενόσ πνευματικοφ, πολιτιςμικοφ ι χρθςτικοφ ςτόχου
*Μουηακίτθ Ψρφνθ, 2003+. Η φόρμα είναι ζνα ίηθμα κοινωνικοφ περιεχομζνου *Adorno]. Σε
οποιαδιποτε μορφι τθσ (περιγραφικι, αφαιρετικι, ςυμβολικι, οργανικι, γεωμετρικι) θ
φόρμα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: Μζγεκοσ, ςχιμα, ματιζρα και χρϊμα *Μουηακίτθ
Ψρφνθ, 2003+.
Το μζγεκοσ μιασ φόρμασ μποροφμε να το κατανοιςουμε ςυγκρίνοντασ το με άλλα
αντικείμενα ι ςε ςχζςθ με το περιβάλλον ςτο οποίο εντάςςεται. Το μζγεκοσ ςυνικωσ
μετριζται με το φψοσ και το πλάτοσ τθσ φόρμασ, δθλαδι με τισ διαςτάςεισ τθσ.
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Το ςχιμα είναι απότοκο του τρόπου με τον οποίο μορφοποιεί θ οπτικι μασ αντίλθψθ τον
κόςμο γφρω μασ. Το ςτοιχείο μζςω του οποίου μασ εντυπϊνονται οι μορφζσ. Είναι άρρθκτα
δεμζνο με τθ λογικι μασ, κακϊσ μζςω αυτοφ αναγνωρίηουμε τα πράγματα γφρω μασ, με τθ
μνιμθ μασ , κακϊσ ανακαλοφμε πιο εφκολα τα ςχιματα απ’ότι για παράδειγμα τα χρϊματα
και τζλοσ με το ςυναίςκθμά μασ, αφοφ όπωσ περιγράφει ο Ρ.Μιχζλθσ, «ο χϊροσ των
ςχθμάτων είναι τόποσ ψυχολογικϊν εμβιϊςεων δικϊν μασ».
Η ματιζρα είναι θ υφι ενόσ υλικοφ που χρθςιμοποιοφμε ςτον διςδιάςτατο ι ςτον
τριςδιάςτατο ςχεδιαςμό, θ οποία γίνεται αιςκθτι κυρίωσ μζςω τθσ αφισ. Οπτικά
ξεχωρίηουμε τισ διαφορετικζσ ματιζρεσ από τον τρόπο που «δζχονται» το φϊσ. Η ματιζρα
δεν ζχει απλά μια διακοςμθτικι παρουςία ςτον ςχεδιαςμό , αλλά είναι κακοριςτικόσ
παράγοντασ για τθν ενότθτα μορφισ και περιεχομζνου.
Το χρϊμα μιασ φόρμασ είναι επίςθσ ςθμαντικό χαρακτθριςτικό κακϊσ ανάλογα με τθ χροιά
και τθν ζνταςι του, κακορίηει τα όρια και το βάροσ τθσ φόρμασ.
Οι οργανικζσ και οι ανόργανεσ φόρμεσ δομοφνται μζςα πό τα βαςικά οπτικά ςτοιχεία, που
είναι το ςθμείο, θ γραμμι, το επίπεδο και ο όγκοσ. Στο ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα ζχει
χρθςιμοποιθκεί το ςχιμα τθσ ζλλειψθσ, μια μορφισ καμπφλθσ, κακϊσ ςαν ςχιμα
χαρακτθρίηεται από ελευκερία, λόγω των άπειρων δκυνατοτιτων που ζχει να ακολουκεί
διαφορετικζσ κατευκφνςεισ. Επίςθσ εκφράηει χαρά, ανκουςιαςμό, ηεςταςιά, ελαςτικότθτα
και παραπζμπει και ςτο ςχιμα τθσ τομισ του αεροπλάνου (επομζνωσ ςυνδζεται με τθν
γενικότερθ αιςκθτικι του).
Ραρακάτω αναφζονται κάποια χαρακτθριςτικά των προϊόντων ςφμφωνα με τουσ Mike
Ashby και Κara Johnson:
Αιςκθτικά χαρακτθριςτικά είναι αυτά που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τισ αιςκιςεισ (όραςθ,
αφι, γεφςθ, οςμι, ακοι) – αυτά που ζχουν ςχζςθ με τθν όραςθ περιλαμβάνουν τθ μορφι,
το χρϊμα και τθν υφι του υλικοφ ι του προϊόντοσ.
Συνειρμικά χαρακτθριςτικά είναι αυτά που ςυνδζουν το προϊόν με κάποια χρονικι ςτιγμι ι
περίοδο, με ζναν τόπο, με ζνα γεγονόσ ι κάποιο πρόςωπο (για παράδειγμα γι απολλοφσ
πολιτιςμοφσ το μαφρο χρϊμα ςυνδζεται με τον κάνατο).
Αντιλθπτά χαρακτθριςτικά είναι αυτά που περιγράφουν μια αντιδραςθ ςτο υλικό ι το
προϊόν (γι απαράδειγμα κάτι περίτεχνο, μοντζρνο, χιουμοριςτικό).
Συναιςκθματικά χαρακτθριςτικά είναι αυτά που περιγράφουν ςυναιςκιματα που προκαλεί
το υλικό ι το προϊόν (ευτυχία, λφπθ ι και απειλι). Ρρόκειται για τθ «ςυναιςκθματικι
εργονομία» ςφμφωνα με τα λόγια του Richard Seymour τθσ εταιρείασ SeymourPowell.
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Γ3.7 Χρϊματα
Τα χρϊματα που χρθςιμοποιθκικαν είναι τα εξισ:
Λευκό - γκρί
R: 245 G: 245 B: 245

Το χρϊμα αυτό χρθςιμοποιικθκε γιατί εκφράηει τθν κακαριότθτα, τθν αγνότθτα, τθν
γαλινθ και τθν εμψφχωςθ, ςτοιχεία που ενιςχφουν τθν διάκεςθ του επιβάτθ κατά τθ
διάρκεια τθσ πτιςθσ του.
Πράςινο
R: 70 G: 243 B: 83

Το πράςινο χρϊμα υποδικνφει το ενδιαφζρον για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ
ενϊ ταυτόχρονα εκφράηει φρεςκάδα, θρεμία και κακαριότθτα ςτοιχεία που
ςυνδζονται με το περιεχόμενο του ςθμείου που ζχει τοποκετθκεί το ςυγκεκριμζνο
χρϊμα.
Ρόη
R: 255 G: 61 B: 253

Το ρόη χρϊμα χρθςιμοποιείται για τθν ζκφραςθ τθσ αγάπθσ, τθσ γιορτινισ διάκεςθσ
και για αντικείμενα ςτα οποία κζλει κανείσ να κυμάται ζντονα ςτθ μνιμθ του. Το
χρϊμα αυτό ζχει χρθςιμοποιθκεί ζτςι ϊςτε να να κάνει τον επιβάτθ να αιςκανκεί ότι
θ χριςθ του ςυγκζκριμζνου αντικειμζνου τον κάνει ξεχωριςτό και επίςθσ τον
βοθκάει ϊςτε να εντυπωκεί ςτθ μνιμθ του.
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Γ4. Επίλογοσ – υμπεράςματα
Η παροφςα εργαςία βαςίςτθκε ςτθν παρατιρθςθ και τθν μετζπειτα μελζτθ τθσ
διαδιακαςίασ φαγθτοφ ςτον χϊρο του αεροπλάνου. Ουςιαςτικά πραγματοποιικθκε μια
εκτεταμζνθ ζρευνα μζςα από βιβλιογραφία, διαδίκτυο και προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ
κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ μελετικθκαν ξεχωριςτά το επιβατικό αεροπλάνο, οι
κοινωνιοψυχολογικζσ και ερμθνευτικζσ προςεγγίςεισ του φαγθτοφ, κακϊσ και θ
διαδικαςία γεφματοσ ςτον εςωτερικό χϊρο του αεροπλάνουΣτθ ςυνζχεια
παρουςιάςτθκε μια προςωπικι μελζτθ των γευμάτων που χρθςιμοποιοφν οι
αεροπορικζσ εταιρείεσ ςιμερα, ςτοιχεία τα οποία τροφοδότθςαν με ςθμαντικζσ
πλθροφορίεσ τθ ςχεδιαςτικι διαδικαςία που ακολουκεί.
Στθ ςυνζχεια αξιολογϊντασ τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζχκθκαν ςτθ διάρκεια τθσ ζρευνασ
παρουςιάςτθκε θ μεκοδολογία ςχεδίαςθσ που κα ακολουκικθκε, ενϊ κακορίςτθκαν θ
περιγραφι του ζργου (Brief), ο προβλθματικόσ χϊροσ, το απευκυνόμενο κοινό και το
περιβάλλον του. Χςτερα από τθν ςφνταξθ των προδιαγραφϊν του προϊόντοσ, των
λειτουργικϊν απαιτιςεων και των περιοριςμϊν του ςχεδιαςμοφ του προτάκθκαν οι
αρχικζσ ιδζεσ για επιμζρουσ λφςεισ των απαιτιςεων.
Τζλοσ, πραγματοποιικθκε παραγωγι ιδεϊν ςφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ που ζχουν
ςυλλεχκεί ςτα προθγοφμενα μζρθ. Φςτερα από τθν αξιολόγθςι των ςχεδιαςτικϊν
προτάςεων, ζγινε θ παρουςίαςθ τθσ τελικισ πρόταςθσ , θ αξιολόγθςθ τθσ οποίασ και
οδιγθςε ςτθν λφςθ του αρχικοφ προβλιματοσ.
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\

Ρίνακασ 2: Εικόνεσ από διάφορα τμιματα των εταιριϊν caterering και του
εςωτερικοφ του αεροπλάνου
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Ρίνακασ 3: Functional Flow Diagram for a typical economy class aircraft passenger
seat [Chong Hin Koh,1998]
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Πίνακασ 4: Υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςτο εςωτερικό των ςφγχρονων αεροπλάνων
[NRC, 1995]
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