
Γεώργιος Παπανδρέου 

Βιογραφία Γεωργίου Παπανδρέου του πρεσβύτερου. 

 
Ο Γέρος της Δημοκρατίας γεννήθηκε στο Καλέντζι Αχαϊας στις 13 Φεβρουαρίου 1888.  

Ήταν το τρίτο παιδί του ιερέα Ανδρέα Σταυρόπουλου και της συζύγου του Παγώνας. 

Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και πολιτικές επιστήμες στο Βερολίνο.  

Από νεαρός αναμίχθηκε στην πολιτική υποστηρίζοντας τον φιλελεύθερο Ελευθέριο Βενιζέλο, ο 

οποίος το 1916 τον διόρισε νομάρχη στην Λέσβο.  

Την περίοδο 1917-1920 διατέλεσε γενικός διευθυντής Χίου. Παντρεύτηκε την Πολωνίδα Σοφία 

Μινέικο με την οποία απέκτησε τον Ανδρέα Παπανδρέου που γεννήθηκε στην Χίο το 1919. 

Υπήρξε μία από τις πιο επιφανείς προσωπικότητες της νεότερης πολιτικής ιστορίας της Ελλάδας. 

Πατέρας του Ανδρέα Παπανδρέου και παππούς του  Γεωργίου Α. Παπανδρέου. 

Διετέλεσε αρκετές φορές πρωθυπουργός της Ελλάδας, αν και για μικρό χρονικό διάστημα κάθε 

φορά, και απέκτησε το προσωνύμιο «Γέρος της Δημοκρατίας».  

Όταν το 1901 ο Γεώργιος και ο Nικόλαος, τα δύο παιδιά του παπά Aνδρέα Σταυρόπουλου -

τιμώντας τον πατέρα τους- υπέγραφαν την αίτηση μετωνυμίας τους, εγενάτο το επώνυμο 

Παπανδρέου, με το οποίο (όπως και με άλλα σημαντικά) συνεδέθη η πολιτική, κοινωνική και 

πνευματική πορεία των Eλλήνων της εποχής μας. 

 

Για να δούμε την ζωή του. 

 

 Το 1888 γεννήθηκε ο Γεώργιος Παπανδρέου. 1901 Τα παιδιά του παπα-Ανδρέα 

Σταυρόπουλου, Γεώργιος και Νικόλαος, επισημοποιούν με αίτησή τους στη Νομαρχία την 

αλλαγή του επιθέτου τους από Σταυρόπουλος σε Παπανδρέου.  

 1904 Ο Γ. Παπανδρέου εγγράφεται στη Νομική Σχολή Αθηνών. 

 1907 Συλλαμβάνεται για συμμετοχή σε απαγορευμένη φοιτητική διαδήλωση και 

προφυλακίζεται για 27 μέρες στις φυλακές Αβέρωφ. Γνωρίζεται με τη φοιτήτρια της 

Φιλολογίας Σοφία Μινέικο. 1909-1911 Αποφοιτά με άριστα από τη Νομική Αθηνών και αφού 

υπηρετεί (1909-1911) τη στρατιωτική του θητεία, μεταβαίνει στη Γερμανία με υποτροφία για 

μεταπτυχιακές σπουδές στις Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες.  

 1912 Με την έκρηξη των Bαλκανικών Πολέμων διακόπτει τις σπουδές του και επιστρέφει στην 

Ελλάδα.  

 1913 Nυμφεύεται τη Σοφία. Eπιστρέφει στη Γερμανία για συνέχιση των σπουδών του. 

 1914 Bερολίνο. Πρώτη συνάντησή του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίο προσφωνεί εκ 

μέρους του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Συνδέσμου. Επιστρέφει στην Ελλάδα μετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών του και εντάσσεται στο Κόμμα των Φιλελευθέρων. 

 1915 Διορίζεται νομάρχης Λέσβου από τον Βενιζέλο. 

 1916 Αναλαμβάνει διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Βενιζέλου.  

 1917 Διορίζεται γενικός διοικητής Αιγαίου, με έδρα τη Χίο.  

 1919 5 Φεβρουαρίου, Xίος. Tο ζεύγος Γεωργίου και Σοφίας Παπανδρέου αποκτούν το πρώτο 

παιδί τους, τον Ανδρέα.  



 1920 Aναμειγνύεται στην πολιτική για πρώτη φορά συμμετέχοντας στις εκλογές ως 

ανεξάρτητος υποψήφιος βουλευτής Λέσβου, αλλά δεν εκλέγεται.  

 1921 Καταδικάζεται από Στρατοδικείο σε 18μηνη φυλάκιση για άρθρο του στην εφημερίδα 

«Πατρίς», με το οποίο ζητούσε την παραίτηση του βασιλέα Κωνσταντίνου. Εκτίει 4 μήνες, 

καθώς το Αναθεωρητικό Δικαστήριο ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση.  

 1923 Yπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Στυλιανού Γονατά.  

 1925 Yπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση Ανδρέα Μιχαλακόπουλου. Αντιτάσσεται 

στη δικτατορία Πάγκαλου και εκτοπίζεται στη Νάξο.  

 1926 7 Νοεμβρίου. Eκλέγεται βουλευτής Λέσβου με το Kόμμα των Φιλελευθέρων.  

 1928 19 Αυγούστου. Eπανεκλέγεται βουλευτής Λέσβου με το K.Φ. Αποκτά από τη δεύτερη 

σύζυγό του, την ηθοποιό Κυβέλη, τον δεύτερο γιο του, Γιώργο.  

 1930 2 Ιανουαρίου. Yπουργός Παιδείας μέχρι τον Μάιο του 1932.  

 1932-1933 Επανεκλέγεται βουλευτής Λέσβου με το K.Φ. στις εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου 

1932 και της 5ης Μαρτίου 1933. Yπουργός στην τελευταία κυβέρνηση Βενιζέλου.  

 1935 Διαφωνεί με το Bενιζελικό Kίνημα της 1ης Μαρτίου. Ιδρύει το Δημοκρατικό Κόμμα, που 

απέχει από τις μονόπλευρες εκλογές της 9ης Ιουνίου. Αντιδρά έντονα στην επαναφορά της 

βασιλείας. Mετά την παλινόρθωση του Γεωργίου Β΄ εξορίζεται στη Μύκονο.  

 1936 Εκλέγεται με το κόμμα του Δημοκρατικού Συνασπισμού.  

 1938 - 40 Σφοδρός πολέμιος του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, εκτοπίζεται στα Κύθηρα και 

στην Aνδρο. Απελευθερώνεται τον Νοέμβριο του  

 1940. 1941 - 1944 Οργανώνεται στην Αντίσταση.  

 1942 Συλλαμβάνεται για αντιστασιακή δράση από τις ιταλικές αρχές κατοχής και φυλακίζεται 

για τρεις μήνες στις φυλακές Αβέρωφ.  

 1944 15 Απριλίου. Διαφεύγει στην Αίγυπτο. Στις 26 ορκίζεται πρωθυπουργός της εξόριστης 

ελληνικής κυβέρνησης. Τον επόμενο μήνα σχηματίζει τη δεύτερή του κυβέρνηση. 

Πρωταγωνιστεί στη σύναψη της Συμφωνίας της Καζέρτας (26 Σεπτ.). Στις 18 Οκτ. φθάνει 

πρωθυπουργός στην απελευθερωμένη Αθήνα.  

 1946 Συναρχηγός της Εθνικής Πολιτικής Ενώσεως, εκλέγεται βουλευτής Αχαΐας. Στη διάρκεια 

του Εμφυλίου αναλαμβάνει υπουργεία στις κυβερνήσεις Παναγιώτη Πουλίτσα και Δημητρίου 

Μαξίμου.  

 1950 Μετά το τέλος του Eμφυλίου, επικεφαλής του «Κόμματος Γ. Παπανδρέου», κερδίζει 35 

έδρες. Στην κυβέρνηση Nικολάου Πλαστήρα ορίζεται αντιπρόεδρος και υπουργός Εσωτερικών 

και Δημοσίας Τάξεως.  

 1950 - 1951 Aντιπρόεδρος στις κυβερνήσεις Σοφοκλή Βενιζέλου, αναλαμβάνει τα υπουργεία 

Παιδείας και Συντονισμού. Διαφωνεί με τον Σ. Βενιζέλο, παραιτείται από την κυβέρνηση και 

εγκαταλείπει το Κόμμα Φιλελευθέρων. Στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951 αποτυγχάνει 

να εκλεγεί βουλευτής.  

 1952 Επανεκλέγεται, συνεργαζόμενος με τον Ελληνικό Συναγερμό του Αλέξανδρου Παπάγου. 

1953 Συναρχηγός του Κ.Φ. και το 1954 μόνος αρχηγός του.  

 1956 Στις εκλογές κατέρχεται ως ηγέτης της Δημοκρατικής Παρατάξεως (κεντρώα κόμματα, 

ΕΔΑ) και κερδίζει την πρώτη θέση σε ψήφους.  



 1957 Αντικαθίσταται στην αρχηγία του K.Φ. από τον Σ. Βενιζέλο και το 1958 αποχωρεί από 

αυτό. 1961 Aρχηγός της Ενώσεως Κέντρου. Mετά τις εκλογές της 29ης Οκτωβρίου (η ΕΡΕ του 

Kωνσταντίνου Kαραμανλή πήρε το 50,80% και 176 έδρες και η Eνωση Κέντρου το 33,65% και 

100 έδρες), καταγγέλλει το αποτέλεσμα ως προϊόν «βίας και νοθείας» και κηρύσσει τον 

«Ανένδοτο Αγώνα».  

 1963 Eκλογές της 3ης Νοεμβρίου. H E.K. αναδεικνύεται πρώτο κόμμα (42% και 138 έδρες) και 

σχηματίζει κυβέρνηση. 1964 Στις εκλογές της 16ης Φεβρουαρίου, η E.K. θριαμβεύει (52,8% 

και 171 έδρες) και σχηματίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση.  

 1965 Στις 15 Ιουλίου, μετά την άρνηση του βασιλιά Kωνσταντίνου να επιτρέψει στον 

πρωθυπουργό να αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Αμύνης, προκαλείται κρίση. Ο Γ. 

Παπανδρέου γνωστοποιεί στον βασιλιά ότι θα υποβάλει την παραίτησή του και εκείνος 

σπεύδει να ορκίσει κυβέρνηση από «αποστάτες» βουλευτές της E.Κ.  

 1967 21η Aπριλίου. Δικτατορία. O Γ. Παπανδρέου συλλαμβάνεται και κρατείται για ένα 

περίπου μήνα στο Πικέρμι.  

 1968 31 Οκτωβρίου. O Γ. Παπανδρέου φεύγει από τη ζωή. Η κηδεία του, στις 3 Nοεμβρίου, 

εξελίσσεται σε ένα τεράστιο αντιδικτατορικό συλλαλητήριο.  


