
Γ. 1. Η εδραίωση του δικοµµατισµού 

 
Μεταβατική περίοδος: 1875-1884 

Α΄ περίοδος: 1875-1880. 

Εκλογές 1875 και 1879: κανένα κόµµα δεν κέρδισε την κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία. 

Β΄ περίοδος: 1880-1884.  

Εκλογές 1881: πλειοψηφία Χ. Τρικούπη (129 από τις 244 έδρες, 90 ο  

Κουµουνδούρος, 6 δηµοκρατικοί, 17 ανεξάρτητοι).→→ Η κοινοβουλευτική 

πλειοψηφία πλέον δεδοµένη, αλλά η αντιπολίτευση ακόµη διασπασµένη (το 

κόµµα του Αλεξ. Κουµουνδούρου ήταν επίσης συνασπισµός τριών 

κοµµάτων). 

Δηµοτικές εκλογές 1883: απαρχές του δικοµµατισµού – εµφάνιση του Θ. 

Δηλιγιάννη στο πολιτικό σκηνικό ως αρχηγού της αντιπολιτεύσεως. 

Εκλογές 1884: τα κόµµατα του Τρικούπη και του Δηλιγιάννη ήλεγχαν το 

92,2% των εδρών στο κοινοβούλιο. 

 

Κοινωνικές-οικονοµικές αλλαγές περιόδου 1870-1885 

Α) Ως τη δεκαετία του 1870 το κράτος ο κύριος εργοδότης γιατί: 

- Εξασφάλιζε θέσεις εργασίας στο δηµόσιο ( πολλοί απευθύνονταν σ’ αυτό 

µε στόχο την κατοχή µιας θέσης στο δηµόσιο). 

- Εξασφάλιζε εισόδηµα εξαιρετικά υψηλό σε σχέση µε αυτό των υπολοίπων 

µελών της κοινωνίας. 

- Άρα, παρείχε τις καλύτερες δυνατότητες κοινωνικής ανέλιξης. 

Β) Από τα µέσα της δεκαετίας του 1870 και εξής: 

- Σηµαντικός εκχρηµατισµός της οικονοµίας (και µέσω των δανείων). 

- Επαναπατρισµός Ελλήνων αποδήµων µαζί µε τα σηµαντικά κεφάλαιά τους. 

- Ενίσχυση εµπορίου-βιοτεχνίας ( και µέσω της κατασκευής δηµοσίων 

έργων). 

- Άρα, δηµιουργία νέων κοινωνικών στρωµάτων που ζητούσαν από το 

κράτος τη λήψη µέτρων µε στόχο την προώθηση των συµφερόντων τους κι 

όχι πλέον διορισµό. 

- Ο Τρικούπης πολιτικός εκφραστής αυτών των κοινωνικών στρωµάτων. 

 

Το πρόγραµµα του τρικουπικού κόµµατος 

1. Συγκρότηση κράτους δικαίου. 

2. εξορθολογισµός της διοίκησης µε καθορισµό των προσόντων των 

δηµοσίων υπαλλήλων µε στόχο τον περιορισµό της ευνοιοκρατίας. 

3. Ανάπτυξη της οικονοµίας. 

4. Ενίσχυση της γεωργίας (µε στήριξη των µεγαλογαιοκτηµόνων της 

Θεσσαλίας, όπου κυριαρχούσε η µεγάλη ιδιοκτησία). 



5. Βελτίωση των υποδοµών της χώρας (κυρίως στο συγκοινωνιακό 

δίκτυο). 

6. Βελτίωση της άµυνας. 

7. Το κράτος µοχλός της οικονοµικής ανάπτυξης. 

8. Εκσυγχρονισµός µε κάθε κόστος. 

 

Μέτρα για την υλοποίηση του προγράµµατος 

Εξεύρεση πόρων από τα εξής µέτρα: 

1.  Οργανωτικές µεταβολές. 

2. Βελτίωση των οικονοµικών µε αύξηση των φόρων και  

3. τη σύναψη δανείων. 

4. Παροχή κινήτρων στην ιδιωτική πρωτοβουλία για επενδύσεις. 

 

Συνέπειες 

1. Οικονοµική εξάντληση των φορολογουµένων. 

2. Υπερβολική επιβάρυνση του προϋπολογισµού µε τόκους δανείων. 

3. Η πτώχευση του 1893 που ήρθε σαν φυσικό επακόλουθο. 

 

Το πρόγραµµα του δηλιγιαννικού κόµµατος 

1. Άρνηση αποδοχής του χωρισµού των εξουσιών και προσπάθεια 

συγκέντρωσης και ελέγχου τους από το κόµµα. 

2. Αίτηµα για κοινωνική δικαιοσύνη (µε µείωση των φόρων και 

κατάληψη δηµοσίων θέσεων από τους προστατευόµενούς του). 

3. Υποστήριξη µικροκαλλιεργητών (µε προσπάθεια – αποτυχηµένη 

- για χορήγηση γης στους αγρότες της Θεσσαλίας και λήψη µέτρων 

προς ανακούφισή τους). 

4. Κράτος κοινωνικής αλληλεγγύης. 

5. Απέχθεια προς το τυχοδιωκτικό χρηµατιστικό κεφάλαιο. 

6. Αργή οικονοµική ανάπτυξη (µε βάση παραδοσιακές οικονοµικές 

δραστηριότητες). 

 

 

 

 

 

 
 

Ο ήδη επιβαρυµένος 
ελληνικός λαός αρνείται 
να επωµιστεί τα πρόσθετα 
φορολογικά βάρη που του 
επιβάλλει ο Τρικούπης. Ο 
∆ηλιγιάννης 
αποδοκιµάζει. 

Ο ∆ηλιγιάννης 
κερδίζει τις 
εκλογές 
επωφελούµενος 
από τους φόρους 
που επιβάλλει ο 

Τρικούπης. 


