
Απεβίωσε ο ΠΑΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, 
Βετεράνος Αεροπόρος του Β’ ΠΠ, Επίτιμος Αντιπρόεδρος & 
Ισόβιο Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος “Αλέξανδρος Ωνάσης” 

 

 
 
 Με θλίψη πληροφορηθήκαμε την “απώλεια” ενός ακόμη Μεγάλου Αεροπόρου του Παύλου 
Ιωαννίδη, Βετεράνου του Β’ ΠΠ, Επίτιμου Αντιπροέδρου & Ισόβιου Μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος 
“Αλέξανδρος Ωνάσης”.  
 Ο Παύλος Ι. Ιωαννίδης, ήταν μια διεθνής προσωπικότητα, στενός συνεργάτης και φίλος του 
αείμνηστου Αριστοτέλη Ωνάση. Ένας διαπρεπής Αεροπόρος, ο οποίος αγάπησε ταυτόχρονα τον 
Αέρα και τη Θάλασσα. Η διαδρομή του, συνυφασμένη με σημαντικά γεγονότα της νεότερης 
ιστορίας του τόπου μας. 
 Άνθρωπος της προσφοράς και της δημιουργίας. Η ίδρυση και λειτουργία της Ολυμπιακής 
Αεροπορίας και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, αποτελούν κάποιους μόνο από τους 
σταθμούς της ζωής του. Προσέφερε κοινωνικό έργο για περισσότερα από 40χρόνια μέσω των 
δραστηριοτήτων του κοινωφελούς Ιδρύματος “Αλέξανδρος Ωνάσης”. 
 Πνεύμα καλής πίστης, συνεργασίας, ειλικρινούς αφοσίωσης, Πατριωτισμού και προσφοράς 
στον συνάνθρωπο. Ποτέ δεν έδωσε μεγάλη σημασία στα χρήματα. Στη ζωή του διάλεξε τον ποιο 
δύσκολο δρόμο, τον ποιο κακοτράχαλο και ανηφορικό. Έχει πει ότι «Θαύμα είναι ο ανθός της 
ανάγκης μας που εκπληρώνεται.». 
 Ο Παύλος Ιωαννίδης υπήρξε εξέχων Ισόβιο Μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος 
από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής της και το 2013 απένειμε Τιμητική Διάκριση για την απαράμιλλη 
πίστη του στην Αεροπορική Ιδέα και την κοινωφελή και εθνωφελή προσφορά του. Θα τον 
θυμόμαστε και θα μνημονεύουμε πάντα το όνομά του ως έναν Μεγάλο Πατριώτη Αεροπόρο, που 
τίμησε τη χώρα του διεθνώς. 
 Πατρίδα του έκανε τον Ουρανό και με την τελευταία του αυτή “πτήση”, ο Ουρανός γίνεται 
Πατρίδα του. 
 Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του εν Ειρήνη. 
 Τα Μέλη του Δ.Σ. της Αεροπορικής Ακαδημίας Ελλάδος εκφράζουν τα βαθύτατα 
συλλυπητήριά τους στην οικογένειά του και λοιπούς συγγενείς του.  
 Ας είναι ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ! 

___ // ___ 



 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 
 Ο Παύλος Ιωαννίδης υπήρξε Επίτιμος Αντιπρόεδρος, Ισόβιο Μέλος του Δ.Σ. του 
Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης» και τέως Γενικός Διευθυντής της Ολυμπιακής Αεροπορίας. 
 Γεννήθηκε στο Βερολίνο 22 Φεβρουαρίου 1924 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Γόνος της 
σημαντικής οικογένειας Παύλου Ιωαννίδη από τη Δρούσια, Πάφου, με μεγάλη εθνική προσφορά 
στην Κύπρο και τον Ελληνισμό. 
 Αποφοίτησε από το  Α΄ Γυμνάσιο Αθηνών και τις πρώτες ημέρες του 1943, σε ηλικία μόλις 
18 ετών, έλαβε ενεργά μέρος στην Αντίσταση εναντίον  των Γερμανών κατακτητών. Αρχικά 
εντάχθηκε στην ομάδα του Νικηφόρου του EAM/ ΕΛΑΣ και εν συνεχεία  στη μονάδα κομάντο 
‘’Force 133’’, μία βρεταννική μονάδα που δρούσε στα βουνά της Ελλάδας, και αποτελούσε σκέλος 
της British “Special Operation Executive” (SOE, Βρεταννική Μονάδα Ειδικών Επιχειρήσεων), υπό 
τις διαταγές του Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων στο Κάιρο, όπου και διέφυγε τον Ιούνιο 
του 1944. 
 Για τη δράση του παρασημοφορήθηκε από τον Βασιλέα της Αγγλίας Γεώργιο ΣΤ’, με το 
King’s Medal for Courage(K.M.C.) της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και με Δίπλωμα Τιμής από τον 
Άγγλο Στρατάρχη Lord Alexander, καθώς επίσης τιμήθηκε και η μετέπειτα σύζυγός του Σύλβια 
Αποστολίδου με το «George Medal» της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Τις διακρίσεις αυτές 
επέστρεψαν στον Άγγλο πρέσβη στην Αθήνα στις 10 Μαΐου 1956, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον 
απαγχονισμό των Κυπρίων αγωνιστών της ΕΟΚΑ Καραολή & Δημητρίου, ως στερούμενες 
οιασδήποτε αξίας με την ακόλουθη επιστολή: 
«Η υμετέρα Κυβέρνησις μας είχεν απονείμει κατά τον τελευταίον πόλεμον διπλώματα τιμής και 
μετάλλια (GM, KMC) διά τας προς τον Συμμαχικόν αγώνα προσφερθείσας υπηρεσίας μας. Κατόπιν 
όμως της εκτελέσεως των δύο Κυπρίων πατριωτών, οίτινες ηγωνίσθησαν διά τα αυτά ιδεώδη διά τα 
οποία και ημείς ηγωνίσθημεν και ετιμήθημεν υπό της ημετέρας Κυβερνήσεως, θεωρούμεν πλέον 
τας ανωτέρω διακρίσεις ως στερουμένας οιασδήποτε αξίας, δι' ο και σας τας επιστρέφομεν.» 

 Αν και αρχική επιθυμία του ήταν να φοιτήσει στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στην 
Αλεξάνδρεια, τελικά όπως διηγείται ο ίδιος «η μοίρα μου ήταν να γίνω αεροπόρος». Το Σεπτέμβριο 
του 1944 κατετάγη στην Ελληνική Βασιλική Αεροπορία (Ε.Β.Α.) και εστάλη στη Νότια Ροδεσία, 
όπου και εκπαιδεύτηκε ως πιλότος καταδιωκτικών από τη Βρετανική Αεροπορία (RAF). 

 

  Ο Παύλος Ιωαννίδης επέστρεψε στην Ελλάδα το Δεκέμβριο του 1945 και υπηρέτησε στην 
Ε.Β.Α. μέχρι το 1947, οπότε απολύθηκε. Στη συνέχεια αφιερώθηκε στην πολιτική αεροπορία, η 
οποία συνέβαλε τότε σημαντικά στην μεταπολεμική οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας και 
προσελήφθη στην αεροπορική εταιρεία ΤΑΕ, σε υπεύθυνες θέσεις διαφόρων αεροδρομίων και 
τμημάτων της Αεροπορίας.  
 Το 1956 γνωρίστηκε με τον Αριστοτέλη Ωνάση, ο οποίος είχε αναλάβει την εκμετάλλευση 
των ελληνικών αεροπορικών συγκοινωνιών, αλλάζοντας εντελώς τη δυναμική στο συγκεκριμένο 
κλάδο και τον προσέλαβε στην νεοϊδρυθείσα από τον ίδιο Ολυμπιακή Αεροπορία (ΟΑ). Στις 6 
Απριλίου 1957, α/φος τύπου DC-3 Dacota, με κυβερνήτη τον Παύλο Ιωαννίδη, απογειώνεται από 
το Α/Δ Ελληνικού για το πρώτο ιστορικό δρομολόγιο της ΟΑ με προορισμό τη Θεσσαλονίκη.  



 Διετέλεσε διαδοχικά Εκπαιδευτής, Αρχι-εκπαιδευτής, Αρχι-χειριστής, Διευθυντής Πτητικής 
Εκμεταλλεύσεως και τέλος Γενικός Διευθυντής της Ολυμπιακής Αεροπορίας έως το Δεκέμβριο 
1974, οπότε ο Ωνάσης παρέδωσε την ΟΑ στο ελληνικό δημόσιο.   

 

   Το Δεκέμβριο του 1975, ο Αριστοτέλης Ωνάσης τον όρισε με τη διαθήκη του, Ισόβιο Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης», που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 
1975. Συνέχισε να πετάει ως Κυβερνήτης BOEING 747 με την ΟΑ και συνταξιοδοτήθηκε το 
Φεβρουάριο του 1984. 
 Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του πέταξε περίπου 22.500 ώρες και στις πέντε 
ηπείρους, ως Κυβερνήτης και Εκπαιδευτής διαφόρων τύπων αεροπλάνων και ελικοπτέρων. 
Ανεκλήθη στην Πολεμική Αεροπορία με το βαθμό του Επισμηναγού και πετούσε την Βασιλική 
Οικογένεια της Ελλάδος, επί 12 χρόνια ως Κυβερνήτης με αεροπλάνα της ΟΑ και του 
GULFSTREAM I, G-159(P9), του Σμήνους Μεταφοράς Ιδιαιτέρων Υψηλών Προσώπων (Σ.Μ.Ι.Υ.Π.) 
της ΠΑ.  
 Στο διάστημα αυτό, 1975-1984, ασχολήθηκε επίσης με τις εμπορικές δραστηριότητες του 
Ιδρύματος Ωνάση και ανέλαβε Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) των Εμπορικών και Ναυτιλιακών 
Επιχειρήσεων.  
 Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και των δύο Ιδρυμάτων -κοινωφελούς και εμπορικού-
μέχρι το 2005, συμβάλλοντας ιδιαίτερα στη δημιουργία του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου.  
  Έχοντας βαθιά γνώση της αεροπορικής φιλοσοφίας σε ότι αφορά τον ‘’ανθρώπινο 
παράγοντα’’ στην πρόληψη ατυχημάτων, αλλά και μακροχρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση, τον 
Οκτώβριο του 1982 εφάρμοσε επιτυχώς το ‘’Airline Concept’’ στο στόλο Υγρού και Ξηρού φορτίου 
του Ομίλου Ωνάση. Το γεγονός αυτό υπήρξε ένα Παγκόσμιο Πρωτοποριακό Βήμα του Ομίλου, που 
αποσκοπούσε στη βελτίωση της ασφάλειας λειτουργίας του πλοίου καθώς και στην προστασία του 
θαλασσίου περιβάλλοντος.    
 Υπηρέτησε ως Πρόεδρος όλων των εταιρειών ιδιοκτησίας της Χριστίνας Ωνάση και μετά το 
θάνατό της το Νοέμβριο του 1988, υπήρξε ένας από τους εκτελεστές της διαθήκης της, καθώς και 
μέλος της Επιτροπής Διαχειρίσεως της περιουσίας της ανήλικης, τότε, κόρης της, Αθηνάς Ωνάση. 
 Ο Παύλος Ιωαννίδης, ήταν μια παγκόσμια προσωπικότητα. Ένας διαπρεπής Αεροπόρος, ο 
οποίος αγάπησε ταυτόχρονα τον Αέρα και τη Θάλασσα. Το 1944 στο δρόμο της διαφυγής, μέσω 
Τσεσμέ Τουρκίας για Κάιρο, διανυκτέρευσε σε ένα σπίτι στη Νέα Ερυθραία, μια κυρούλα είδε μέσα στον 
ροβυθένιο καφέ του πως … «εσύ, παιδί μου, είσαι αεροπόρος, θα πας ψηλά» …«Μα εγώ θέλω να μπω 
στο Πολεμικό Ναυτικό, να είμαι στη θάλασσα» … κι εκείνη ανασήκωσε τους ώμους της και του είπε, «κι αν 
δεν είσαι, θα γίνεις…», φράση που αποδείχθηκε προφητική κι έδωσε και τον τίτλο του βιβλίου του. 
 Στο βιβλίο αυτό συνέγραψε τη βιογραφία του υπό τον τίτλο "Κι αν δεν είσαι, θα γίνεις …”, το 
οποίο κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο 2007. Μεταφράστηκε στα αγγλικά με τον τίτλο "Destiny 
Prevails: My life with Aristotle, Alexander, Chrsitina Onassis and her daughter" και παρουσιάστηκε 
στη Νέα Υόρκη στις 6 Νοεμβρίου 2013. Πρόκειται για ένα βιβλίο ενός ανθρώπου που καταγράφει 
λιτά, με αδρές γραμμές, το απόσταγμα μιας μακράς εμπειρίας ζωής, ακούραστης και αταλάντευτης, 
προσηλωμένης στο καθήκον. Σε αυτό γράφει χαρακτηριστικά ότι «οι μεγαλύτερες ικανοποιήσεις 
στη ζωή είναι αυτές της δημιουργίας και της προσφοράς».   



 Στην πολυκύμαντη ζωή του είχε ως οδηγό της το πνεύμα της καλής πίστης, της 
συνεργασίας και της ειλικρινούς κατάθεσης στο συνάνθρωπο. Σε συνέντευξή του (Επίκαιρα, 
30/12/2010) με αφορμή την έκδοση του βιβλίου δήλωσε ότι: « ποτέ δεν έδωσα μεγάλη σημασία στα 
χρήματα. Η αντίληψη που μετράει τον άνθρωπο με ευρώ και δολάρια με βρίσκει εντελώς αντίθετο. 
Πολλοί άνθρωποι έχουν γίνει δούλοι του χρήματος και δεν έχουν συνειδητοποιήσει ότι το τελευταίο 
κοστούμι που θα φορέσουν δεν έχει τσέπες. Άλλωστε, ο πλούτος δεν είναι διαβατήριο για την 
ευτυχία. Είναι μια μορφή δέσμευσης, ενώ επίσης μπορεί να διαφθείρει τον άνθρωπο και να τον 
κάνει αλαζόνα. Βέβαια, δεν είναι έγκλημα το να πλουτίσει κανείς με την εργασία του. Κάθε άλλο, 
αλλά με τίμια εργασία και όχι εις βάρος των συνανθρώπων του. Αυτοί όμως που έχουν κάνει 
μεγάλες περιουσίες θα πρέπει να ενδιαφερθούν για τους αδύναμους και να κάνουν κοινωφελή έργα 
μόνοι ή μαζί με άλλους στους τομείς της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και ειδικότερα για 
άτομα της πρώτης και τρίτης ηλικίας, καθώς και για άτομα με ειδικές ανάγκες.».  

Αξιώματα Διακρίσεις 
-Μέλος του Δ.Σ. της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών επί 21 χρόνια (1979-2005), Αντιπρόεδρος 
επί 6 χρόνια του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδεύσεως επί 14 χρόνια. Του απενεμήθη ο 
τίτλος του Επιτίμου Μέλους.  
-Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ενώσεως Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA) επί 
9 χρόνια, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. επί 1 χρόνο και Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδεύσεως επί 9 
χρόνια. Του απενεμήθη το Αργυρό Μετάλλιο το 2002. 
-Ισόβιο μέλος του Αμερικανικού Νηογνώμονα ABS (American Bureau of Shipping) από το 1990 και 
Μέλος του Δ.Σ. για 10 χρόνια. Επίσης, Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του ABS για 
10 χρόνια. Του απενεμήθη ο τίτλος του Επιτίμου Συμβούλου το 2004.  
-Μέλος του Βρετανικού Ναυτιλιακού Ασφαλιστικού Φορέως ‘’UK P&I Club’’, για 8 χρόνια 
-Επίτιμο μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού από το 1995 για την 
πολύτιμη προσφορά του στη ναυτιλία. 
-“Μετάλλιο της Πόλης των Αθηνών” το 2002. 
-“Σταυρός του Αγίου Μάρκου” από τον Πάπα-Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Αφρικής Θεόδωρο ΙΙ, το 
2006. 
-Στις 4 Απριλίου 2011, τιμήθηκε με το Βραβείο “Lifetime Achievement Award” (διά βίου 
προσφοράς) από τον οργανισμό Seatrade International, σε αναγνώριση του εξαιρετικού του έργου 
για την εφαρμογή του “Airline Concept” στον στόλο Ωνάση το 1982 και για τη στήριξη του έργου ως 
Ισόβιο Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος “Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης”, καθώς και για την τεράστια 
προσφορά του στη ναυτιλία και στην Πατρίδα. Η απονομή έγινε στις 4 Απριλίου 2011, στο 
μεγαλοπρεπές Guildhall του Λονδίνου, από την Πριγκίπισσα Άννα της Μεγάλης Βρετανίας, 
παρουσία του τέως βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου, της συζύγου του Άννας-Μαρίας, του 
υπουργού Μεταφορών της Μεγάλης Βρετανίας, λόρδων και επιφανών στελεχών της ελληνικής και 
διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, του γενικού γραμματέα του ΙΜΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός 
Οργανισμός) Ευθύμιου Μητρόπουλου, καθώς και 350 προσωπικοτήτων της παγκόσμιας 
Ναυτιλίας. 
-Στις 11 Μαΐου 2011, τιμήθηκε με τον «Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Τιμής» από τον Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, για την μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά του στην Πατρίδα και το 
Έθνος.  
-Στις 22 Μαΐου 2013 τιμήθηκε από την Αεροπορική Ακαδημία Ελλάδος (Α.ΑΚ.Ε.), της οποίας 
υπήρξε Ισόβιο Μέλος της, για την εθνική και κοινωνική του προσφορά, καθώς και για την 
προσφορά του στην Πολιτική Αεροπορία. 
-Στις 24 Νοεμβρίου 2017 τιμήθηκε από την “Lloyds List/Propeller Club” με το βραβείο “Life Time 
Achievement Award”, με το ακόλουθο σκεπτικό: “καταδρομέας, πιλότος, διαχειριστής πλοίων, 
συγγραφέας και δια βίου μέλος του Ιδρύματος Ωνάση. Εκπαίδευσε μια ολόκληρη γενιά πιλότων 
πριν γίνει CEO των ναυτιλιακών και εμπορικών επιχειρήσεων του Ιδρύματος Ωνάση. Η κύρια, 
διαρκής συμβολή του στη ναυτιλία, ήταν η εφαρμογή μεθόδων εκπαίδευσης και κουλτούρας της 
αεροπορίας στη ναυτιλία για πρώτη φορά – όχι μόνο στον Ολυμπιακό στόλο, αλλά και μέσω της 
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και της HELMEPA, τις οποίες υπηρέτησε ως μέλος των Δ.Σ. τους”. 
-Τιμήθηκε ως Επίτιμο Μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Βετεράνων Αεροπόρων (Παν.Συ.Β.Α). 



Η πλήρης βιογραφία του κ. Παύλου Ιωαννίδη φιλοξενείτε στις σελίδες του Who is Who από 
το 2011 μέχρι και σήμερα. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 


