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Επιμέλεια: Άννα Κουμανταράκη



Βιογραφικά Στοιχεία (1)

• Ο Zygmunt Bauman γεννήθηκε στο Πόζναν της Πολωνίας το 1925. καλή 
εγκύκλια παιδεία, η οποία περιλάμβανε και γνώση αρχαίων ελληνικών, 
απόκτησε στη Σοβιετική Ένωση.

• Σε ηλικία 18 ετών κατετάγη στον τότε ελεγχόμενο από τους σοβιετικούς 
Ελεύθερο Πολωνικό Στρατό και πολέμησε ενάντια στη ναζιστική κατοχή. 
Συμμετείχε στις μάχες του Κόλμπεργκ και του Βερολίνου για τις οποίες 
του απονεμήθηκε τον Μάιο του 1945 ο στρατιωτικός σταυρός της 
ανδρείας.

• Παρέμεινε στο στρατό και μετά τη λήξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, 
αλλά η πολλά υποσχόμενη καριέρα του σταμάτησε απότομα το 1953, 
εξαιτίας της αντισημιτικής εκκαθάρισης που οργάνωσε το Πολωνικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα. Μέσα σε μια μέρα, από στέλεχος του κόμματος 
έγινε απόβλητος του συστήματος.

• Η εμπειρία αυτή επηρέασε τη σκέψη και την αυτό-αντίληψή του, κάτι 
που αποτυπώθηκε πολύ αργότερα, με την έμφαση στο διφορούμενο της 
ζωής, στον ξένο και την ετερότητα.



Βιογραφικά Στοιχεία (2)

• Την ίδια επίμαχη περίοδο ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό κύκλο 
σπουδών του στις κοινωνικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της 
Βαρσοβίας όπου και το 1954 έγινε λέκτορας στην εκεί Σχολή 
Κοινωνικών Επιστημών.

• Στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας παρέμεινε έως το 1968. Από εκεί 
έφυγε εξαιτίας αντισημιτικών εκκαθαρίσεων για να αποδεχθεί την 
έδρα της κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Leeds. 

• Εκεί διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας από το 
1972 μέχρι την αποχώρησή του, το 1990. Σήμερα είναι ομότιμος 
καθηγητής κοινωνιολογίας στα Πανεπιστήμια του Leeds και της 
Βαρσοβίας.

• Στον Bauman το 1990 απονεμήθηκε το European Amalfi prize for 
Sociology and Social Sciences, καθώς και το βραβείο Adorno, το
1998 (Theodor W. Adorno Award of the city of Frankfurt). Είναι 
παντρεμένος με την Janina Bauman και έχει τρεις κόρες.



Ζίγκμουντ  Μπάουμαν



Μέθοδος

• Το έργο του Μπάουμαν επικεντρώνεται στις συνθήκες ζωής ανθρώπων 
της Μετά-Νεωτερικότητας.

• Δεν ασχολείται με τα επιτεύγματα της ορθολογικής σκέψης αλλά με τα 
ανθρώπινα συναισθήματα όπως η αγάπη, ο φόβος και ο έρωτας. Αναλύει 
τις αντιδράσεις των ανθρώπων στις συνθήκες της Μετά-Νεωτερικότητας 
χρησιμοποιώντας το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο εκφράζοντας δηλαδή 
και τα δικά του συναισθήματα απέναντι σε δύσκολες καταστάσεις όπως η 
φτώχια και η εγκληματικότητα. 

• Το «εμείς» που χρησιμοποιεί είναι και μια ηθική και μεθοδολογική 
προσέγγιση στην κοινωνιολογία. Δεν θεωρεί τον εαυτό του ανεύθυνο 
αντικειμενικό κριτή απέναντι στις πράξεις των άλλων ανθρώπων αλλά 
θέλει να συμμετέχει με τη δική του ύπαρξη και ευθύνη σε όσα 
συμβαίνουν. Η προσέγγιση του δεν είναι μια ψυχρή και συναισθηματικά 
ουδέτερη επιστημονική στάση αλλά σε κάθε βήμα αναδεικνύει την 
εμπλοκή του.

•



Βασικές Θέσεις

• Οι θέσεις του για τις ανθρώπινες συμπεριφορές και πράξεις δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι οι 
πιο ευνοϊκές: Αν και αναγνωρίζει τη σημασία του έρωτα και της προσωπικής σύνδεσης πιστεύει 
ότι οι άνθρωποι στις μέρες μας αποφεύγουν τις δεσμεύσεις και τις μακροχρόνιες σχέσεις. Η χρήση 
του διαδικτύου βοηθά στη στιγμιαία έλξη και στην αποφυγή δύσκολών ευθυνών απέναντι στον 
άλλο.

• Ενώ όλοι μιλάμε για σχέσεις σαν να είναι ότι το καλύτερο όταν αυτές μας συμβούν κάνουμε τα 
πάντα για να τις ανατρέψουμε. Ενώ ό έρωτας επιδιώκει την μονιμότητα η επιθυμία για μικρές και 
σύντομες σχέσεις είναι αυτή που κυριαρχεί. 

• Είμαστε πάνω από όλα καταναλωτές αισθήσεων και απολαύσεων προσπαθώντας πάντα να 
κρατήσουμε την συναισθηματική μας απόσταση από τα άτομα με τα οποία συνδεόμαστε 
προκειμένου να είμαστε πάντα διαθέσιμοι για κάτι καλύτερο. Η απόλαυση της ελευθερίας 
επιλογής που χαρακτηρίζει την προσέγγιση μας στον έρωτα ως καταναλωτικού αγαθού το οποίο 
θα χαρούμε συναισθηματικά αποστασιοποιημένοι.

• Ο Μπάουμαν συγκρίνει την ερωτική σχέση με την μετοχή την οποία αγοράζουμε όταν πιστεύουμε 
ότι η κατοχή της θα μας χαρίσει πλούτο και την οποία ξεφορτωνόμαστε αμέσως όταν η τιμή της 
μειωθεί. Οι παλιοί τρόποι φλερτ όπως τα μπαράκια και οι ντίσκο έχουν αντικατασταθεί από το 
ιντερνέτ. Δεν μιλάμε πια για συντρόφους αλλά για δίκτυα. 

• Το να είσαι μέλος ενός δικτύου σημαίνει ότι έχεις μια εικονική κοινωνική ζωή η οποία σε αντίθεση 
με την πραγματική δεν έχει τριβές ευθύνες και στεναχώριες. Ο κοινωνιολόγος στο έργο του 
«Ρευστή Αγάπη» παραθέτει την σκέψεις νεαρών ανθρώπων για τα δίκτυα: «Όπως 
εκμυστηρεύθηκε ένας εικοσιοκτάχρονος για μια έρευνα του Πανεπιστημίου του Μπαθ: «Μπορείς 
πάντα να πατήσεις «διαγραφή». Είναι το πιο εύκολο πράγμα στο κόσμο να μην απαντήσεις σε ένα 
e-mail” (Bauman: 2006: 122).



Μετά-Νεωτερικότητα

• Ο Μπάουμαν πιστεύει ότι η Μετά-Νεωτερικότητα είναι μια εποχή ρευστότητας και αλλαγής. 
Η αλλαγή αυτή δεν είναι για το καλύτερο σε πολλές περιπτώσεις. 

• Εδώ αναφέρεται τόσο στους φτωχούς, στους μετανάστες αλλά και του χιλιάδες ανθρώπους 
που χάνουν την δουλειά τους γιατί οι εργοδότες τους αποφάσισαν να μεταφέρουν τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης τους σε άλλες χώρες με πολύ φθηνότερο εργατικό 
δυναμικό. Η γενικευμένη φτώχια είναι εξάλλου και μια συνέπεια της συρρίκνωσης του 
κοινωνικού κράτους. 

• Αναδεικνύει την απώλεια κοινωνικής συνοχής η οποία στην Αγγλία εκφράστηκε κυρίως μέσα 
από τα μεσοαστικά στρώματα που χάρη στις φορολογικές ελαφρύνσεις που επέβαλλαν οι 
συντηρητικές κυβερνήσεις απέκτησαν ένα υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης. Το αποτέλεσμα 
αυτής της κατάστασης είναι η μείωση της συμπάθειας προς τους φτωχούς και η απαξίωση 
του κοινωνικού κράτους. Η κυρίαρχη πεποίθηση είναι ότι οι φτωχοί είναι άνεργοι γιατί δεν 
προσπαθούν αρκετά και είναι οκνηροί. Επιθυμούν να ζουν με τα λεφτά των άλλων δηλαδή 
των φορολογουμένων που πληρώνουν για τις κοινωνικές παροχές.



Οι νεόπτωχοι

• Με αυτό τον τρόπο, τα μεσαία στρώματα χάνουν από τα μάτια τους το απλό γεγονός ότι φτωχοί 
αυξάνονται γιατί τα εργοστάσια κλείνουν και οι υγιείς επιχειρήσεις μεταφέρονται αλλού. Στη δική 
τους λογική το να ζει κάποιος από τα επιδόματα του κράτους πρόνοιας σημαίνει ότι έχει χάσει 
κάθε αίσθηση αξιοπρέπειας και ότι ήδη ηθικά είναι ένας άνθρωπος «αποκλίνων». Οι κατηγορίες 
των φτωχών που προβάλλονται από τα μέσα έχουν έντονη την ηθική διάσταση: είναι ανύπαντρες 
μητέρες, ναρκομανείς, διανοητικά ανάπηροί κοκ. 

• Η έλλειψη συμπαθείας προς τους φτωχούς παίρνει κάποτε ιδιαίτερα βίαιο χαρακτήρα: Ο 
Μπάουμαν αναφέρει ότι ένας από τους λόγους της εκλογής του Μπιλ Κλίντον στη προεδρεία των 
ΗΠΑ ήταν σύμφωνα με συγκεκριμένους αναλυτές το γεγονός ότι επέτρεψε την ευρέως 
δημοσιοποιημένη εκτέλεση στην ηλεκτρική καρέκλα ενός διανοητικά καθυστερημένου ανθρώπου 
του Ricky Ray Rector όταν ήταν κυβερνήτης στο Αρκάνσας. 

• Ο Μπάουμαν υποστηρίζει ότι ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν στο παρελθόν ευνοηθεί από 
τις παροχές του κράτους πρόνοιας είναι αυτοί κυρίως που επιθυμούν την συρρίκνωση του. 
Αναφέρει ειδικά τους μαύρους μεσοαστούς στις ΗΠΑ οι οποίοι στήριξαν τις πολιτικές μείωσης του 
κοινωνικού κράτους. Μια από τις αιτίες ήσαν επίσης η απαξίωση των κοινωνικών υπηρεσιών με τα 
ερειπωμένα κτίρια και τη δυσκολία στη πρόσβαση στις υπηρεσίες που έδωσαν το έναυσμα σε 
πολλούς να σκεφθούν ότι αν ανελάμβαναν τις υπηρεσίες αυτές ιδιώτες η όλη παρουσίαση και 
λειτουργία τους θα ήταν καλύτερη.



Ρευστός φόβος

• Ένα αίσθημα που κινητοποιεί όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι ο φόβος. Στη 
πραγματικότητα η σημερινή ζωή είναι γεμάτη προειδοποιήσεις για πιθανές 
απειλές. 

• Η «πιο επίφοβη από καθετί είναι η πανταχού παρουσία των φόβων μπορεί να 
διαρρεύσουν από κάθε γωνιά και κόχη των σπιτιών και του πλανήτη μας. Από 
σκοτεινούς δρόμους και από κατάφωτες οθόνες τηλεοράσεων. Από τις 
κρεβατοκάμαρες και από τις κουζίνες μας… Από ανθρώπους που συναντούμε και 
από ανθρώπους που δεν δώσαμε σημασία…. Από αυτό που ονομάζουμε 
«φύση»…(Bauman: 2007: 13).

• O φόβος αυτός είναι ρευστός και όπως και η αγάπη δεν έχει σαφές σχήμα και 
αιτία και συντελεί τελικά στο «ξεθώριασμα των ανθρώπινων δεσμών και στον 
μαρασμό της αλληλεγγύης» και είναι στη πραγματικότητα η άλλη όψη της 
παγκοσμιοποίησης (στο ίδιο: 195). Η παγκοσμιοποίηση έχει εδώ την έννοια μιας 
παρασιτικής και αρπακτικής διαδικασίας η οποία τρέφεται από την ενέργεια που 
απομυζείται από τα σώματα εθνών –κρατών και άλλων προστατευτικών 
μηχανευμάτων τα οποία απολάμβαναν (και από τα οποία περιστασιακά 
υπέφεραν) κατά το παρελθόν οι υπήκοοι τους. (στο ίδιο).



Πολίτης = καταναλωτής

• Στη νεωτερικότητα οι άνθρωποι ήταν κυρίως παραγωγοί. Στη μετα-νεωτερικότητα είναι κυρίως 
καταναλωτές. Ισχύει όχι το σκέφτομαι άρα υπάρχω αλλά το καταναλώνω άρα υπάρχω. Οι 
μετανάστες όπως και οι φτωχοί είναι «ατελείς καταναλωτές» και για αυτό το λόγο πιστεύουμε ότι 
θα μπορούσαν να εξαφανιστούν γιατί μας εμποδίζουν να απολαύσουμε τα αγαθά που 
αγοράζουμε.

• Θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τους νομάδες σε δύο κατηγορίες:
• στους τουρίστες που επιλέγουν να ταξιδέψουν και χαίρονται το ταξίδι συλλέγοντας εμπειρίες και
• στους πλάνητες που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χωρά τους για λόγους επιβίωσης. 
• Εύκολα σε μια αλλαγή της τύχης οι τουρίστες μπορούν να μετατραπούν σε πλάνητες όπως και οι 

καταναλωτές σε ατελείς καταναλωτές και οι εργαζόμενοι σε άνεργους φτωχούς.
• Ο Μπάουμαν περιγράφοντας αυτή τη ζοφερή εικόνα της Μετά-Νεωτερικότητας δεν θέλει την 

στροφή στο παρελθόν αλλά την ενεργοποίηση της κριτικής ματιάς και του αναστοχασμός πάνω 
στις πράξεις και τα συναισθήματα μας και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και το ξεπέρασμα του 
φόβου. «Η μόνη ελπιδοφόρα αρχή σε μια θεραπεία ενάντια στον αυξανόμενο και τελικά 
παραλυτικό φόβο είναι να τον διαπεράσουμε, μέχρι και τις ρίζες του». Αυτός είναι ο μόνος 
ελπιδοφόρος τρόπος να τον αντιμετωπίσουμε απαιτεί να φανούμε αντάξιοι του καθήκοντος να 
κόψουμε αυτές τις ρίζες» (στο ίδιο: 236).
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