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Μπορούμε να πούμε ότι στη δεκαετία 1880 εκδηλώθηκαν οι πρώτες 

σοβαρές προσπάθειες για τον αποχωρισμό και τη συγκρότηση μιας 
ιδιωτικής κοινωνίας έξω από το κράτος. Το ακαθόριστο κοινωνικό 
συνοθύλευμα (δηλαδή ο νεοελληνικός «κοινωνικός ολοκληρωτισμός») 
που είχε σχηματισθεί γύρω από το κράτος έπρεπε από τη στιγμή αυτή να 
συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό υπόδειγμα του χωρισμού της κοινωνίας 
από το κράτος. Αυτό επιδιωκόταν σε δύο κατευθύνσεις: α) ανάδειξη του 
πεδίου των ιδιωτικών σχέσεων ως του κατεξοχήν επιχειρηματικού και 
διαφοροποιητικού κοινωνικού χώρου, β) βαθμιαία αποδυνάμωση του 
κράτους και υπαγωγή του στις ανάγκες της κοινωνίας των πολιτών.  

Ο τρικουπισμός αυτό το διπλό στόχο επιδίωξε. Κεντρική ιδέα του 
Τρικούπη ήταν η λεγόμενη «διάκριση των εξουσιών», δηλαδή η 
αποσυμφόρηση της εξουσίας από το χώρο της πολιτικής και του κράτους. 
Επιδίωκε την αποδυνάμωση του πολιτικού ελέγχου, με μετάθεση ενός 
μέρους της εξουσίας προς τον αναπτυσσόμενο χώρο της ιδιωτικής 
οικονομίας. Όμως οι αδυναμίες και τα όρια αυτής της πολιτικής είναι 
ασαφείς. Ο Τρικούπης επιδίωξε την ανεξαρτητοποίηση της κρατικής 
μηχανής, δηλαδή τον αποχωρισμό της από την ιδιωτική κοινωνία και τη 
σχετική αποδυνάμωσή της. Όμως πως ήταν δυνατό να φθάσει στο 
αποτέλεσμα αυτό, όταν από μιαν άλλη πλευρά ήταν υποχρεωμένος να το 
επιδιώκει διαμέσου ενός εντεινόμενου κρατικού παρεμβατισμού; Η εισροή 
των κεφαλαίων έφερνε ορισμένα αποτελέσματα στο ζήτημα της εγχώριας 
αστικοποιήσεως, όμως τα αποτελέσματα αυτά δεν ήταν δυνατό να 
ολοκληρωθούν χωρίς την κρατική συμπαράσταση και πρωτοβουλία. Έτσι, 
η ελληνική επιχειρηματική τάξη μετά το 1880 βρέθηκε σε μια περίεργη 
αντίφαση: επιδίωκε δια του κράτους να ξεφύγει από τον κρατικό 
εναγκαλισμό. Υπό τους όρους αυτούς, κάθε ανάπτυξη της κοινωνίας 
συνεπέφερε αναπόφευκτα και μια νέα ανάπτυξη του ρόλου του κράτους.  

Έτσι, η διαδικασία του εγχειρήματος ήταν ταυτόχρονα και η 
διαδικασία της αποτυχίας του. Ο τρικουπισμός στοιχημάτισε υπέρ του 
εγχειρήματος, επιδιώκοντας τον εξευρωπαϊσμό. Ο δηλιγιαννισμός, 
υποστηρίζοντας τον ιδιότυπο «κοινωνικό ολοκληρωτισμό», στοιχημάτισε 
εναντίον του εγχειρήματος.  
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