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Το δημοσιονομικό πρόγραμμα του Δηλιγιάννη με βάση τον λόγο της 

14
ης 

Μαρτίου μπορεί να συνοψισθεί σε δύο βασικές κατευθυντήριες ιδέες: 
Η πρώτη είναι και αυτή παραδοσιακή και επαναλαμβάνεται σε όλα τα 
προεκλογικά και μετεκλογικά προγράμματα του δηλιγιαννισμού της 
εικοσαετίας 1885-1905: οικονομία στις δημόσιες δαπάνες, που θα 
προκαλέσει ελάττωση της φορολογικής επιβαρύνσεως και θα αποτελέσει 
κίνητρο για τη σταδιακή, φυσική, αύξηση της εγχώριας παραγωγής από 
όλους τους παράγοντες του ενεργού οικονομικού πληθυσμού. Η δεύτερη, 
ή έννοια της εθνικής εργασίας, που αναπτύσσει τις δυνατότητές της κάτω 
από τη σκέπη της κρατικής πολιτικής λιτότητας και στον τομέα των 
κρατικών δαπανών, αλλά και στο φορολογικό τομέα, σε τρόπο ώστε το 
κοινωνικό σώμα, χωρίς ταξικές διακρίσεις, να βρίσκεται σε στενή 
συνεργασία με το κράτος, είναι μια καινούργια ιδέα δανεισμένη από τα 
διδάγματα του από καθέδρας σοσιαλισμού και τη θεωρία της «κοινωνικής 
αλληλεγγύης» του L. Duguit και αποτελεί μια προσπάθεια προσαρμογής 
του ελληνικού λαϊκιστικού συντηρητισμού προς την ιδέα του «κράτους-
πρόνοια», σε αντίθετη με τις κλασικές φιλελεύθερες θεωρίες για το σκοπό 
της υπάρξεως του κράτους. Έτσι ο δηλιγιαννισμός έμπαινε στον 20ο αιώνα 
με ταχύτερα βήματα από τους αντιπάλους του, χωρίς να δείχνει καμιά 
ιδεολογική ασυνέπεια προς τις παραδοσιακές του καταβολές, που 
ξεκινούν από τον Καποδίστρια, για να κληροδοτηθούν από τον 
Κουμουνδούρο στο Δηλιγιάννη. [...]  

Η δράση του κυρίου αντιπάλου του, Χαρ. Τρικούπη, και 
δευτερευόντως του διαδόχου του Θεοτόκη προσέκρουσε, ξεκινώντας από 
διαφορετική θεώρηση της πραγματικότητας, στις ίδιες δομικές 
δυσχέρειες. Προσπάθησε, ο πρώτος, να πετύχει την οικονομική 
«απογείωση» και ο δεύτερος τη μεταπτωχευτική ανασυγκρότηση μιας 
κοινωνίας που βρισκόταν κατά μέγα μέρος στο προκαπιταλιστικό στάδιο 
αναπτύξεως και δεν μπορούσε να χρηματοδοτήσει από μόνη τις 
προσπάθειές της. Το τρικουπικό πείραμα είχε περισσότερο χρόνο στη 
διάθεσή τους από το δηλιγιαννικό πρόγραμμα για να επιχειρηθεί. Άφησε 
αναμφισβήτητα πίσω του σημαντικά έργα υποδομής, αλλά και 
κληροδότησε στην ελληνική οικονομία το βάρος μιας πτωχεύσεως και 
δημιούργησε με τη σπασμωδική εκβιομηχάνιση και την τσιφλικοποίηση 
της Θεσσαλίας νέες δυσαρεστημένες και ανικανοποίητες κοινωνικές 
τάξεις. Τελικά το όλο οικοδόμημα του ελληνικού «παλαιοκομματισμού» 
κατέρρευσε κάτω από το βάρος των προβλημάτων που δημιούργησε η 
έλλειψη ρεαλιστικής αντιμετωπίσεως της πραγματικότητας, και από τις 
δύο πλευρές. Ο Δηλιγιάννης και οι αντίπαλοι του υπήρξαν 
παραπληρωματικά φαινόμενα και μόνο μια καλά ισοζυγισμένη σύνθεση 



των θετικών σημείων των προγραμμάτων τους μπορούσε πια να δώσει 
λύσεις. Τη σύνθεση αυτή την πρόσφερε μόνο ο Ελ. Βενιζέλος.  

Ο Δηλιγιάννης θεωρούσε τη λαϊκή κυριαρχία σαν μόνη νόμιμη πηγή 
εξουσίας. Το κοινοβούλιο ήταν μέσο ασκήσεώς της και όχι αυτόνομη από 
το λαό βάση της νομιμότητας και ο Δηλιγιάννης βρισκόταν έτσι πολύ πιο 
κοντά στις συνταγματικές θεωρίες του 20ού αιώνα από τους αντιπάλους 
του. Ήταν υπέρ της άμεσης δημοψηφισματικής δημοκρατίας και της 
κομματικής πειθαρχίας των κοινοβουλευτικών ομάδων, σε αντίθεση με 
τον τρικουπικό άκρατο κοινοβουλευτισμό. Ο Τρικούπης ήταν ο εισηγητής 
της «δεδηλωμένης», αλλά αυτή η αρχή δεν απέκλεισε ότι για το 
σχηματισμό της δεδηλωμένης πλειοψηφίας στη βουλή μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν συναλλαγές, αποστασίες ή ηθικές πιέσεις του ανώτατου 
άρχοντα [...] 

Αντίθετα η ιστοριογραφία επιφύλαξε καλύτερη μεταχείριση στο Χαρ. 
Τρικούπη και στον επίγονό του Γ. Θεοτόκη. Μετά τη γενική απόρριψη της 
πριν από το 1909 περιόδου σαν «φαυλοκρατικής» και «κομματαρχικής», 
άρχισε μια διεργασία αποκαταστάσεως της μνήμης των δύο διαδοχικών 
αρχηγών του τρικουπικού κόμματος: ο πρώτος χαρακτηρίστηκε φορέας 
της αστικής αλλαγής, εισηγητής του κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα και 
εκτελεστής μακρόπνοου προγράμματος δημόσιων έργων υποδομής και ο 
δεύτερος σαν ένας ρεαλιστής μικρότερης ακτινοβολίας από τον Τρικούπη, 
συντηρητικός πολιτικός ευρωπαϊκού επιπέδου, εχθρός κάθε δημαγωγίας 
και αμετροέπειας, που στα πλαίσια του δυνατού εργάστηκε για την 
ανασυγκρότηση της χώρας μετά από την περιπέτεια του 1897, αλλά τελικά 
ήταν κατώτερος των απαιτήσεων της εποχής του. Και οι δύο υπήρξαν 
θύματα των δυσμενών περιστάσεων, στις οποίες σημαντικό ρόλο έπαιξε 
και η δηλιγιαννική δημαγωγία και οι εξωτερικές περιπέτειες που 
προκάλεσε.  
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