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Από την άλλη πλευρά, ο δηλιγιαννισμός, ή μάλλον ο αντι-
τρικουπισμός, αποτελούσε ένα κίνημα όχι λιγότερο νέο από το 
προηγούμενο. […]  

Στο αντι-τρικουπικό στρατόπεδο συσπειρώθηκαν τα στοιχεία του 
εγχώριου (μικρο) αστισμού. Ολόκληρο το απρόσωπο πλέγμα σχέσεων 
γύρω από το κράτος και την πολιτική εξουσία προσπάθησε να αποτρέψει 
τον επιδιωκόμενο (από τον Τρικούπη) έλεγχο του μεγάλου ιδιωτικού 
κεφαλαίου. Οι αντιτρικουπικοί δεν ήταν εναντίον του κεφαλαίου, αλλά 
ήθελαν να το θέσουν υπό τον έλεγχο της κρατικής μηχανής. Στιγμάτιζαν 
με υστερικό πάθος την κερδοσκοπία, το χρηματιστήριο, το χρηματικό 
κεφάλαιο, το χρηματικό πλούτο, την τοκογλυφία, την τραπεζική 
παντοδυναμία. Κήρυσσαν τον πόλεμο στους ξένους, στην Ευρώπη, στους 
πλούσιους Έλληνες της διασποράς. Παρόλα αυτά, ήταν υπέρ των 
παραγωγικών επενδύσεων, μέσα από έναν κατάλληλο κυβερνητικό 
προσανατολισμό. Ακόμα και παλιές οικογένειες κοτζαμπάσηδων και 
«τζακιών» που ξέπεσαν, έρχονταν να συμπαραταχθούν στα πλαίσια της 
αντι-τρικουπικής παρατάξεως. Παρά την παραδοσιακή μορφή πολλών 
από αυτούς που μετείχαν στη δηλιγιαννική παράταξη, ωστόσο έχουμε να 
κάνουμε με ένα φαινόμενο εξίσου νέο με τον τρικουπισμό. Το φαινόμενο 
αυτό είναι νέο όχι με βάση την προέλευση των στρωμάτων που το 
συγκροτούσαν, αλλά με βάση τις επιδιώξεις τους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι 
επιδιώξεις αυτές, ξεκινώντας από ένα δημαγωγικό αντι-τρικουπισμό, 
κατέληξαν να αναφέρονται όλο και περισσότερο στο γερμανικό 
αναπτυξιακό υπόδειγμα. Στο φιλελευθερισμό του αγγλικού κόμματος του 
Τρικούπη, αντέτασσαν εθνικιστικά πρότυπα εμπνευσμένα από τον 
Κρόμγουελ, τον Καποδίστρια, το Βίσμαρκ. Έτσι, ο δηλιγιαννισμός, στην 
προσπάθειά του να εμποδίσει το τρικουπικό έργο, κατέληξε να 
διαμορφώσει στην πράξη ένα πρόγραμμα με αναφορές όχι στο παρελθόν, 
αλλά στο παρόν και στο μέλλον. Το πρόγραμμα αυτό αντιτιθόταν στο 
τρικουπικό, αλλά αυτό δε σημαίνει και ότι επιδίωκε το γύρισμα της 
ιστορίας προς τα πίσω. Αντίθετα, επιδίωκε έναν ορισμένο κοινωνικό 
εκσυγχρονισμό με άξονα της όλης προσπάθειας το κράτος. Ενώ ο 
Τρικούπης προσέβλεπε στην αγγλική κοινωνία και γι’ αυτό επιδίωκε να 
ενισχύσει την οικονομία και να αποδυναμώσει την πολιτική εξουσία, ο 
Δηλιγιάννης επιδίωκε ακριβώς το αντίθετο: ισχυρή πολιτική εξουσία που 
να ελέγχει και την οικονομία. Ο Θ. Δηλιγιάννης ξιφουλκούσε κατά της 
πλουτοκρατίας, κατά του χρηματικού και χρηματιστικού κεφαλαίου, 
υποσχόταν ένα συνδυασμό της οικονομικής προόδου με την κοινωνική 
δικαιοσύνη και κυρίως επιζητούσε να ενισχύσει τη δύναμη του κράτους. 
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