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Στη δεύτερη φάση, την δημοκρατική, αντιστοιχεί κατά βάση το 

Σύνταγμα του 1864. Το Σύνταγμα αυτό, παρ’ όλο που εμφανίζεται ως 
συνέχεια του Συντάγματος του 1844, παρουσιάζει μία σημαντικότατη 

διαφορά, η οποία έγκειται κυρίως στην καθιέρωση της δημοκρατικής 
αρχής, δεν εξαντλείται όμως σε αυτήν. Η Β΄ Εθνική Συνέλευση, 
αντιπροσωπεύοντας τα δυναμικότερα στοιχεία της πολιτικής και 
κοινωνικής ζωής –τόσο του ελληνικού χώρου όσο και της διασποράς- και 

ηγεμονευόμενη από μία πολιτικοϊδεολογική τάση «προοδευτική» και 
«δημοκρατική», συνέταξε το πολίτευμα με βασικό κριτήριο της 
κοινωνικές και εθνικές ιδιαιτερότητες και προτεραιότητες. Το αν 
προέκυψαν δημοκρατικοί θεσμοί δεν ήταν, βέβαια, μηχανιστική 

αντανάκλαση αυτής της επιλογής. Μία τριακονταετία αυταρχικής ή 
ημιαυταρχικής διακυβέρνησης είχε δημιουργήσει ισχυρά δημοκρατικά 
ανακλαστικά, ενώ μία νέα γενιά πολιτικών, με ριζοσπαστικούς πολιτικούς 
στόχους, εισερχόταν ορμητικά στο προσκήνιο, εκφράζοντας και την 
δυναμική των κοινωνικών ανακατατάξεων που κυοφορούνταν στην αρχή 

της δεκαετίας του 1860. «Από των χειρών των κοτζαμπάσηδων, των 
φαναριωτών και των Βαυαρών η εξουσία σύμπασα περιήλθεν εις άνδρας 
εξερχόμενους εκ των σπλάχνων του κυριάρχου λαού και ο τόπος 
κυβερνάται πλέον δια του τόπου», έγραφε χαρακτηριστικά ο Ν. 

Δραγούμης, επισημαίνοντας επιγραμματικά την αλλαγή φρουράς που 
σηματοδότησε η επανάσταση του 1862.  

Το Σύνταγμα λοιπόν του 1864 χαρακτηρίζεται όχι μόνον από τη 
δημοκρατική υφή του, αλλά, σε μεγάλο βαθμό, και από αυτόνομη 

ιδεολογικο-πολιτική θεμελίωση. Η λογική της άκριτης μεταφύτευσης 
ξένων θεσμών είχε πλέον παρέλθει. Δυο δεκαετίες λειτουργίας του 
πολιτεύματος, που εγκαθιδρύθηκε με το Σύνταγμα του 1844, ήταν αρκετές 
για να αναδειχθούν οι βασικές ασυμπτωτότητες «επείσακτων θεσμών» και 

εγχώριων δομών». Έτσι, οι δημοκρατικοί θεσμοί που στοιχειοθετούν την 
επικράτηση της δημοκρατικής αρχής συνιστούν παράλληλα και την 
αναπροσαρμογή της θεσμικής οργάνωσης του κράτους στα δεδομένα μιας 
κοινωνίας, της οποίας τον ορίζοντα δεν σκίαζαν ούτε έντονες και 

αξεδιάλυτες ταξικές αντιθέσεις ούτε οξείες πολιτικές και ιδεολογικές 
αντιπαραθέσεις. Αλλά και η συγκεντρωτική δομή του κράτους, καθώς και 
η διατήρηση της κληρονομικής βασιλείας, πέρα από τους αυτόνομους 
ιστορικούς και ιδεολογικούς καθορισμούς τους, εξυπηρετούσαν 

παρόμοιες κατά βάση επιδιώξεις: οι κοινωνικές ιδιαιτερότητες επέβαλλαν 
την θεσμική οργάνωση του κράτους κατά τρόπο ώστε αυτό να μπορεί να 
ανταποκριθεί στον ρόλο του μοχλού της οικονομικής ανάπτυξης. Οι 
εθνικές προτεραιότητες υπαγόρευαν προσεκτικούς και ρεαλιστικούς 



χειρισμούς ανάμεσα στις συμπληγάδες της ξένης διπλωματίας και των 
διεθνών συσχετισμών.  
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