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 Παραβρέθηκα χθες, ως εκπρόσωπος του 
Πρωθυπουργού στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνος, στο 
Κοιμητήριο Κηφισιάς, στο ετήσιο μνημόσυνο του 
Αντιπτεράρχου (Ι) ε.α. Παναγιώτη Καραγιάννη. 

 
 Ο εκλιπών έφυγε στις 19 Μαρτίου 2021, σε 
ηλικία 104 ετών και υπήρξε ο γηραιότερος βετεράνος 
της Πολεμικής Αεροπορίας του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου. 

 Στη σεμνή τελετή, που πραγματοποιήθηκε από 
την οικογένειά του σε κλίμα συγκίνησης, και μαζί με τον Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (Ι) 
Θεμιστοκλή Μπουρολιά, θελήσαμε με την παρουσία μας να τιμήσουμε τον άξιο μαχητή του 
αέρος  και της ζωής, ο οποίος έπραξε στο ακέραιο το καθήκον του προς το Έθνος και την 
Πατρίδα. 

 Ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. Παναγιώτης Καραγιάννης γεννήθηκε στην Αμυγδαλιά 
Δωρίδας το 1917. Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1937 με την 7η Σειρά Ιπταμένων. 
Ονομάσθηκε Ανθυποσμηναγός το 1940 και αποστρατεύτηκε με το βαθμό του 
Αντιπτεράρχου το 1972. 

 Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μετείχε στις επιχειρήσεις του 
Αλβανικού μετώπου με τη θρυλική 31η Μοίρα Βομβαρδισμού με αεροσκάφη Potez 633. 
Επίσης με την 13η Ελληνική Μοίρα Ελαφρού Βομβαρδισμού και Ναυτικής Συνεργασίας 
(αεροπλάνα BLENHEIM), που έδρευε στην Αίγυπτο, εκτέλεσε κυρίως ως χειριστής, αλλά 
και ως παρατηρητής, μεγάλο αριθμό σημαντικών πολεμικών αποστολών. 

 Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε υψηλές 
θέσεις ευθύνης της Πολεμικής Αεροπορίας, εξειδικευμένος στον τομέα Τηλεπικοινωνιών – 
Ηλεκτρονικών, αλλά και σε διεθνείς Οργανισμούς (ΝΑΤΟ-ΟΗΕ), ενώ συμμετείχε σε 
ογδόντα περίπου διεθνή Συνέδρια υψηλού επιπέδου. 

 Χθες είχα την τιμή να γνωρίσω τον υιό του και την όμορφη οικογένειά του, και στο 
γοερό κλάμα των τριών εγγονών του να αναγνωρίσω την αγάπη που έδωσε αλλά και πήρε 
σε όλη του τη ζωή. 

 Άλλωστε η αξία των αληθινών ηρώων, όπως γράφει και ο Γκαίτε, δεν γράφεται στις 
πολυτελείς μαρμάρινες πλάκες, αλλά στις καρδιές των γενεών. 

 Αντιπτέραρχε Παναγιώτη Καραγιάννη, εκεί έχει γραφεί και το πέρασμα σου από την 
Πολεμική Αεροπορία. Αναπαύσου στο πάνθεον των ηρώων, εκεί που έχεις τοποθετηθεί 
στη συνείδηση όλων όσων σε γνώρισαν, πέταξαν ή συνεργάστηκαν μαζί σου. Θα σε 
θυμόμαστε και θα σε μνημονεύουμε πάντα ως ένα διακεκριμένο Πατριώτη αεροπόρο, που 
τίμησες τη Χώρα διεθνώς. Το παράδειγμά σου, είναι φωτεινός φάρος για την Πολεμική 
Αεροπορία η οποία εξακολουθεί καθημερινά ηρωικά να μάχεται πάνω από το Αιγαίο μας 
για τα ιερά και δίκαια του Ελληνισμού. 

 Ο Θεός ας αναπαύει την ψυχή του στους ουρανούς. Αθάνατος !!! 


