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Ο Τρικούπης έδωσε πνοή στην εξέλιξη του τόπου με την οργάνωση 

των οικονομικών, των δημοσίων υπηρεσιών, με την ανάληψη δημοσίων 
έργων, με την κατασκευή δρόμων, λιμενικών έργων, σιδηροδρομικού 
δικτύου και με άλλα ακόμη έργα. […] 

Φιλοδόξησε ν’ αναδιοργανώσει το ελληνικό κράτος και να το 
συγχρονίσει, ν’ αναπτύξει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του, και να το 
κάνει ευνομούμενο και ισχυρό, πραγματικό φορέα πολιτισμού στην 
Ανατολή. Έτσι άλλωστε θα μπορούσε να πραγματώσει τη «Μεγάλη Ιδέα», 
δηλαδή ν’ απελευθερώσει τις υπόδουλες ελληνικές χώρες. Στις 
προσπάθειές του αυτές είχε μαζί του τους διανοούμενους και τα 
φιλελεύθερα και προοδευτικά στοιχεία της χώρας. […] 

Μολαταύτα τις διεκδικήσεις του ήθελε να τις στηρίξει και δυναμικά, 
επάνω σε ισχυρό στρατό και γι’ αυτόν το λόγο ανέλαβε ο ίδιος το 
υπουργείο των στρατιωτικών. […] 

Ως προς τη δημοσιονομική του πολιτική, ο Τρικούπης ευνόησε την 
ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής και τον επαναπατρισμό των πλούσιων 
ομογενών του εξωτερικού και των κεφαλαίων τους, γιατί πίστευε ότι με 
τον τρόπο αυτόν θ’ αναζωογονούσε και θ’ ανόρθωνε την οικονομία της 
χώρας, ενώ από το άλλο μέρος θα έδινε τις δυνατότητες για την 
πραγματοποίηση του εθνικού προγράμματος. Γι’ αυτό και φάνηκε 
υποχωρητικός στο ζήτημα των εγγυήσεων και προνομίων που ζητούσαν οι 
κεφαλαιούχοι για την εξασφάλιση των τοποθετήσεών τους. Γι΄ αυτό και 
θεωρήθηκε άνθρωπος του μεγάλου κεφαλαίου ο πολιτικός αυτός […]. Η 
εισβολή όμως αυτή των κεφαλαιούχων φοβίζει και προκαλεί τις 
αντιδράσεις των εντόπιων αστών και μικροαστών. Ο πυρετός των 
επενδύσεων και της κερδοσκοπίας ανεβαίνει ιδίως με τη αγορά εκτάσεων 
των τουρκικών τσιφλικιών στη Θεσσαλία.  

Ο Τρικούπης ακόμη κατέστρωσε στα 1884 και το νέο δασμολόγια για 
την προστασία της εγχώριας παραγωγής καθιερώνοντας έτσι την αρχή του 
κρατικού παρεμβατισμού με σκοπούς τον περιορισμό των εισαγωγών από 
το εξωτερικό και την υποστήριξη των ιδιωτικών, βιομηχανικών, κυρίως 
επιχειρήσεων. Ο κύριος στόχος της φορολογικής πολιτικής του είναι ν’ 
αυξηθούν τα δημόσια έσοδα. 

Όπως όμως του Καποδίστρια, έτσι και του Τρικούπη η φορολογική 
πολιτική ήταν εμπειρική: ήθελε ν’ αυξήσει τα δημόσια έσοδα, χωρίς όμως 
να αποθαρρύνει τους κεφαλαιούχους· γι’ αυτό κάποτε τα οικονομικά του 
μέτρα γεννούσαν αντιφατικά αποτελέσματα.  

Οι φόροι που είχε αναγκασθεί να επιβάλει ο Τρικούπης, καθώς και τα 
δάνεια που είχε συνάψει για να φέρει σε πέρας το μεγαλόπνοο έργο του, 
είχαν προκαλέσει τη δυσφορία ενός μεγάλου μέρους του λαού. 



[…] Ενδιαφερόμενος για τη δημιουργία μορφωμένων υπαλλήλων 
ψήφισε το νόμο για τα προσόντα των υπαλλήλων και για τη μονιμότητά 
τους. Ως τότε δε ζητούνταν από τους υπαλλήλους ειδικά προσόντα ούτε 
και πανεπιστημιακό δίπλωμα, για να καταλάβουν ανώτερη θέση. 
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