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Τ: Είμαι ο Χαρίλαος Τρικούπης, πρωθυπουργός της Ελλάδας κατά 
την χρονική περίοδο 1875-1895,  μια εποχή που εναλλάσσονταν 
στην εξουσία δύο κόμματα με επικεφαλείς εμένα και τον Θεόδωρο 
Δηλιγιάννη.  
Δ: Είμαι ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης, πρωθυπουργός της Ελλάδας 
από το 1885-1895 και οι προεκλογικές μου θέσεις χαρακτηρίζουν 
μια πολιτική συγκρατημένη και συντηρητική.  
Τ: Ως οραματιστής και εκσυγχρονιστής έχω θέσει προτεραιότητα 
των πολιτικών μου στόχων να γίνει η Ελλάδα ένα σύγχρονο, 
οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος, μέσα από πολλά έργα υποδομής: 
κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου, οδοποιίας, διάνοιξη διώρυγας 
της Κορίνθου, κατασκευή λιμανιών τα οποία θα κάνουν πιο εύκολη 
την ζωή των πολιτών και θα φέρουν έσοδα στο ταμείο της Ελλάδας. 
Δ: Πιστεύω πως όλοι αυτό θέλουμε για την χώρα μας, αλλά χωρίς 
υπερβολική φορολόγηση των πολιτών, πράγμα που εγώ δεν θα 
εφάρμοζα ποτέ!! Εσείς, πως θα τα καταφέρετε; Επιπλέον θεωρώ 
πως σαν χώρα δεν χρειαζόμαστε εκσυγχρονισμό, ιδίως με την 
παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας.. Ολοκληρώσατε τα 
«μεγαλεπήβολα» σχέδια σας στηριζόμενοι σε δανεισμό από τις 
τράπεζες του εξωτερικού και προσφέροντας προνομιακούς όρους 
επενδύσεων στους Έλληνες του εξωτερικού. Εγώ πιστεύω ότι θα 
πρέπει να στραφούμε προς το μέρος των κολίγων, που ποτέ δεν 
τους υπολογίζει κανένας και κάνουν υπέρτατες προσπάθειες για 

όλους μας.  
Τ: Και εκείνοι είναι υπολογισμένοι στο σχέδιό μου. Μπορεί αυτή τη 
στιγμή να μην είναι η καλύτερη η οικονομική κατάσταση της χώρας 
μας, όμως αφού αυξήσω ελάχιστα τους φόρους και συνάψω 
συνθήκη ειρήνης με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, θα καταφέρω 
μέσα σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια να ανασυγκροτήσω τις 
ένοπλες δυνάμεις και να εξυγιάνω τη δημόσια διοίκηση! 



 Δ: Εμένα δεν μου αρέσει να ψεύδομαι. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία 
άθλια κατάσταση από όλες τις απόψεις και θα χρειαστούν πολλά 
περισσότερα από τέσσερα χρόνια, για να γίνει όπως την 
παρουσιάζετε. Έλληνες, ψηφίστε εμένα για να κυριαρχεί η ψυχή και 
όχι το χρήμα και να έχουν προνόμια όλοι, όχι μόνο οι κεφαλαιούχοι 
Έλληνες στους οποίους στηρίζεται η κυβέρνηση Τρικούπη. 
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