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Γιατί ηττήθηκε
Ενα απολαυστικό βιβλίο για πς συνθήκες που την

η σοσιαλδημοκρατία
οδήγησαν στο περιθώριο και τη νέα στρατηγική που θα τη βγάλει από αυτό

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΚΑΝΤΑΡΗΣ
Το πρώτε της δημοκρατίας
Η σοσιαλδημοκρατία
μετά τη σοσιαλδημοκρατία
εκδ Αλεξάνδρεια σελ 348

Του ΔΗΜΗΤΡΗ Α ΣίΙΤΗΡΟΠΟΥΑΟΥ

Ο Γιώργος Σιακαντάρης δρ Κοινωνιο
λογίαε γνωσχόβ επιφυλλιδογράφοι
και στέλεχοε tos Κεντροαρισιεράε
προτείνει μια θεωρητικά τεκμηριωμένη

απάντηση σε δυο ερωτήματα
γιατί η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία

δεν συνήλθε ποτέ από x\s εκλογι
Kés ήττεβ που υπέστη μετά το τέλθ5
•ms λεγόμενα xpuans εποχή3 τα
1945-1979 Και γιατί η ίδια άλλαξε

τόσο πολύ όταν επανήλθε μόνο για
λίγο στην κυβέρνηση oris περισ
σότερεε δυτικοευρωπαία χώρεε
στα μέσα τα δεκαετίαε του 1990
Αντίθετα με x\s συνηθισμένε5 απαντήσει

ότι δηλαδή η σοσιαλδημοκρατία
ασπάστηκε τον νεοφιλελευθερισμό

ηγεμονική ιδεολογία του
τέλουε του εικοστού αιώνα ή ότι
αυτή προσαρμόστηκε στο μείγμα
τηε ευρωπαϊκήε ενοποίησα που
εμπεριέχει πολύ μεγαλύτερη δόση
ανταγωνιστικότηταβ από ό,τι κοι
νωνικήβ ouvoxns η απάντηση του
Σιακαντάρη είναι διαφορετική Η
σοσιαλδημοκρατία ηττήθηκε γιατί
ήταν και παραμένει αμήχανη απέναντι

στο σημαντικότερο φαινόμενο
tns εποχήε μαε την οικονομική

παγκοσμιοποίηση Σε τέτοιο περιβάλλον

οι κλασικέε σοσιαλδημοκρα
•ciKés πολιτικέβ τόνωσα τα εσωτε
pucns ζήτησα κρατικού ελέγχου
σημαντικών τομέων tos οικονομίαε

δημόσια5 μαζική5 εκπαίδευση5 και
κοινωνία npooroaias και αναδι
ανομή3 του εισοδήματο5 δεν αποδίδουν

Αντίθετα αφυδατώνουν την
εθνική οικονομία και την ωθούν στο
περιθώριο του παγκόσμιου οικονομικού

ανταγωνισμού
Για τον Σιακαντάρη η λύση δεν

είναι η οπισθοχώρηση στον παρωχημένο

κεϊνσιανισμό με υποσχέσεΐ5
αναδιανομήβ εθνικού εισοδήματο5
που ούτε υπάρχει ούτε θα μπορούσε
πλέον να εξασφαλιστεί με δάνεια Με
εξαίρεση θα πρόσθετα αιφνίδιε5
apiôôous ύφεσα onces η τρέχουσα
όταν νεοφιλελεύθερε3 κέντρα και

Πληρώνει την αμηχανία

της απέναντι
στην παγκοσμιοποίηση
σοσιαλδημοκράτης κυβερνήσει
καταφεύγουν στον κρατικό παρεμβατισμό

για να αντιμετωπίσουν xis
apvntucés επιπτώσειε tos πανδη
i\as σε εθνικό επίπεδο κατά τον

συγγραφέα η λύση είναι σοσιαλδημοκρατικά

κόμματα και συνδικάτα
να οργανωθούν σε παγκόσμιο επίπεδο

Ετσι θα μπορούσαν να περιορίσουν

τον καπιταλισμό στο πεδίο
όπου τώρα παίζει xeopis αντίπαλο Η
ιδέα έχει προταθεί και παλαιότερα
από πολλέ5 πλευρέ5 καθώ5 και από
άλλου5 διανοουμενουβ ôncos ο Ντέ
ιβιντ Χελντ και ο Nîkos Μουζέλα

Ωστόσο ο Σιακαντάρα υποστηρίζει

αυτή τη λύση εμπλουτίζοντά
την θεωρητικά με περιεκτικέβ ιστο
piKés avaepopés σε πολιτικέ3 ιδέεε

όχι μόνο σοσιαλδημοκρατία αλλά
και φιλελεύθερε5 και μαρξιστή
που θεωρεί ότι συνδιαμόρφωσαντον
ιδεολογικό πυρήνα tos σοσιαλδημο
κρατίαβ Ωε τέτοιο πυρήνα αναγνωρίζει

το πρωτείο tos δημοκρατίαε
τίτλο που διάλεξε σκόπιμα για να
αντιπαρατεθεί στο γνωστό βιβλίο
tos Σέρι Μπέρμαν Το πρωτείο tos
ranimais Πανεπιστήμια Εκδό
σεΐ5 Κρήτα 2014 Εκείνη θεωρεί
ότι από ιστορική άποψη το κύριο
γνώρισμα tos σοσιαλδημοκρατίαε
ήταν η καθοδήγηση του καπιταλισμού

από την πολιτική Σοσιαλδημοκρατικά

κόμματα συνδικάτα και
μέτρα δημόσια5 πολιτικήβ περιόρισαν

τΐ5 βλαβερέ συνέπειεβ tos οικο
νομίαβ τα aYopâs πάνω σε μεγάλα

τμήματα του πληθυσμού Κατά την
Μπέρμαν το πρωτείο tos πολιτική
για να καμφθούν τέτοιε3 συνέπειε5
δεν είναι απεριόριστο Δεν φθάνει
étûs την κατάλυση tos koivcûvuoîs
σταθερότηταβ και tos δημοκρατί
as Ο Σιακαντάρα αντίθετα με την
Μπέρμαν δεν θεωρεί τη διατήρηση
tos δημοκρατίαβ απλό όριο των παρεμβάσεων

tos σοσιαλδημοκρατία5
Πιστεύει ότι η υπεράσπιση tos δη
μοκρατία5 καθεαυτή διακρίνει τη
σοσιαλδημοκρατία από όλα τα άλλα
πολιτικά ρεύματα Για να τεκμηριώσει

το επιχείρημά του παρουσιάζει
διαδοχικά τη συμβολή πολλών διανοητών

στη σοσιαλδημοκρατική
σκέψη από τον Καντ και tous Δι
αφωτιστέ5 écûs τον Μαρξ και tous
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Ο Σιακαντάρης προτείνει σοσιαλδημοκρατικά

κόμματα και συνδικάτα
να οργανωθούν σε παγκόσμιο επίπεδο

Ετσι θα μπορούσαν να περιορίσουν

τον καπιταλισμό στο πεδίο
όπου χώρα παίζει χωρίς αντίπαλο

σϋγχρονούβ uas ÎoXs Χάμπερμα5
Χελντ Γκίντενβ και Μπεκ

üs npos αυτά αφενό5 κάποιοι
ιστορικοί των ιδεών και αφετέρου
άλλοι οπαδοί φιλελεύθερων δεξιών
και κεντρώων κομμάτων θα εξέφραζαν

αντιρρήσειβ Οι πρώτοι δύσκολα
θα δέχονταν ότι η σοσιαλδημοκρατική

σκέψη που ουσιαστικά δεν
υπήρχε πριν από x\s apxés του 20ού
αιώνα επηρεάστηκε τόσο πολύ από
τον Καντ και tous κλασικού5 μαρ
ξιστέβ του 19ου αιώνα Για να τεκμηριωθεί

αυτό θα χρειαζόταν σε
άλλο βιβλίο μια λεπτομερήβ αναζήτηση

των ιστορικών επιρροών πάνω

στη σκέψη του Μπέρνστάίν και
των υπόλοιπων ιδρυτών tos σοσι
αλδημοκρατία3 Οι δεύτεροι πάλι

δηλαδή οι στοχαστέε και πολιτικοί
tos φιλελεύθερα Δεξιά5 και του Κέντρου

θα ισχυρίζονταν ότι αυτοί οι
ίδιοι και όχι οι σοσιαλδημοκράτε5
πάντοτε έδιναν το πρωτείο στη δημοκρατία

υπερασπίζοντά5 την από
arebVés από τα δεξιά και τα αριστερά
του πολιτικού φάσματοε Αντίθετα
οι σοσιαλδημοκράτε5 δεν υιοθετούσαν

αποκλειστικά και ατόφια τον
πολιτικό φιλελευθερισμό öncos μάλλον

ισχυρίζεται ο Σιακαντάρα Τον
αποδέχονταν os πλαίσιο κατάλληλο
για τον κοινωνικό μετασχηματισμό
υπέρ των ασθενέστερων τάξεων

Πάντα Το πρωτείο tos δημο
Kpadas εκτό3 από πολιτική παρέμβαση

είναι και μια διαυγήε ιστορία
των σύγχρονων πολιτικών ιδεών
γραμμένη από έναν διαβασμένο συγγραφέα

Εγώ τουλάχιστον κυρίου
έτσι την απόλαυσα Ομωβ ο Σιακαντάρα

δεν ενδιαφέρεται για μια
παράθεση ιδεών Ενδιαφέρεται για
μια σύνθεση ιδεών πολιτικά χρήσιμων

για μια διευρυμένη σοσιαλδημοκρατία

Γι αυτό στην τελευταία
σελίδα του έργου του αντιλαμβάνεται

τη σοσιαλδημοκρατία με τον
ευρύτερο δυνατό τρόπο cos τόπο
navKôcnJias συνάντησα i\as οικο
γένειαε αποτελούμενα από σοσιαλ
δημοκράτε3 κεντρώοι μεταρρυθ
μιστέε αριστερού3 δημοκράτεβ και
πολιτικά φιλελεύθερου5 πολίτε5 οι
οποίοι την εποχή tos παγκοσμιοποίηση

κινούνται npos τη μεταρρύθμιση
συν τη δημοκρατία

Ο κ Δημήτρης Α Σωτηρόπουλος
είναι καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης
στο ΕΚΠΑ και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ
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