Ξεκινά η αεροπορική επίδειξη
«Athens Flying Week» στην
Τανάγρα
Τους καλύτερους πιλότους ακροβατικών σμηνών από όλον τον κόσμο
θα παρακολουθήσουν οι φίλοι της αεροπορίας, το Σάββατο και την
Κυριακή στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου, σ’ ένα μοναδικό υπερθέαμα
στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.
Η Athens Flying Week, έπειτα από οκτώ χρόνια παρουσίας, με
πάνω από 410.000 θαυμαστές παγκοσμίως, επιστρέφει για τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά
στην Τανάγρα, για να ανταμείψει τους
60.000 θεατές από την Ελλάδα και τους 4.000 επισκέπτες, που
ταξίδεψαν πέρυσι από το εξωτερικό, ξανά με υψηλές δόσεις
αδρεναλίνης.
Για πρώτη φορά, η «Patrouille de France», έρχεται να μας
εντυπωσιάσει. H «Γαλλική Περίπολος», 66 χρόνια από την ίδρυσή
της, αποτελεί ένα θρυλικό σμήνος της Πολεμικής Αεροπορίας της
Γαλλίας, που προκαλεί μόνο τον θαυμασμό, με τα οκτώ «Alphajet»
να δημιουργούν ένα σκηνικό μάχης πάνω από την Τανάγρα.
Από την Ιορδανία έρχονται οι «Royal Jordanian Falcons», με τα
μονοκινητήρια «Extra 330LX» σε άψογους σχηματισμούς. Το Βέλγιο
για άλλη μια χρονιά, στέλνει ένα «F-16» σε πτήση ακριβείας
«σόλο» με χαμηλές διελεύσεις, ενώ η
Αεροπορία ένα «Saab 105».

Αυστριακή Πολεμική

Για πρώτη φορά έρχονται στην Ελλάδα τρία αεροσκάφη, θρύλοι της
αεροπορίας, για να σκορπίσουν μια δόση νοσταλγίας στους
θεατές, όπως το «Douglas DC-6Β» του 1958, το τετρακινητήριο
επιβατικό αεροσκάφος του Στρατάρχη Τίτο, το ιστορικό «Chance
Vought F4U-4» “Corsair”, ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο δίωξηςβομβαρδισμού που επιχειρούσε από αμερικανικά αεροπλανοφόρα
κατά τον Β’ ΠΠ, καθώς και ένα ελικόπτερο πολλαπλών ρόλων
«Β0105» του 1974.

Στον χώρο της ανεμοπορίας, ο Λούκα Μπερτόσιο από την Ιταλία, ο
Γιόχαν Γκούσταφσον από τη Σουηδία και ο Ντατς Ρους από την
Ολλανδία, θα γλιστρήσουν αθόρυβα από τον ουρανό με ξεχωριστή
άνεση προς τους θεατές, μέσα στ’ ανεμόπτερά τους, λίγο μετά το
ηλιοβασίλεμα!
Τέλος, στις «σόλο» επιδείξεις ξεχωριστή περίπτωση αποτελεί από
ελληνικής πλευράς η συμμετοχή του Δημήτρη Βερβερέλη, του
«μάγου» των ελιγμών με ελικόπτερο.
Στο έδαφος οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά
τα «Aeromachi MB-339» και «M-346» της Ιταλικής Πολεμικής
Αεροπορίας, ένα «C-130 J» από τις ΗΠΑ, αλλά και το νέο
απόκτημα της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, το αεροσκάφος
αρχικής εκπαίδευσης «TECNAM P-2002JF», καθώς και τα «F-4E
Phantom II», και «Mirage 2000-5».
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