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NAEW&CF

Στο άρθρο μας του προηγούμενου τεύχους για τη διαχρονική εξέλιξη του AWACS (Π&Δ Νο 377, «Boeing Ε-3 
Sentry, Άγρυπνος φρουρός») είχαμε αναφερθεί και στη ΝΑΤΟϊκή δύναμη NAEW&CF (NATO Airborne Early 
Warning & Control Force), που συγκροτήθηκε τον Ιανουάριο του 1980 και απέκτησε το πρώτο της αεροπλάνο 
το 1982. Όπως συμβαίνει πλέον τακτικά, κάθε πέντε χρόνια, η Δύναμη Εναέριας Έγκαιρης Προειδοποίησης 
και Ελέγχου της Συμμαχίας γιόρτασε το γεγονός, φέτος στα 35 χρόνια του, με αρκετές εκδηλώσεις· ανάμεσα 
σε αυτές, ένα αεροπλάνο σε special livery και το «παραδοσιακό» airshow που φιλοξενήθηκε στη βάση του 
Geilenkirchen. Στη διήμερη εκδήλωση, παρά τον όχι και τόσο ευνοϊκό καιρό, περισσότεροι από 37.000 φίλοι 
της Αεροπορίας έδωσαν το παρόν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των πολύ αυστηρών μέτρων ασφαλείας 
και της μείωσης του προσωπικού της μονάδας κατά 600 άτομα τα τελευταία χρόνια, η επίσκεψη σε όσους 
το αποφάσισαν αποδείχθηκε περιπετειώδης με μακρές ουρές στους πέριξ αυτοκινητοδρόμους και πολύωρες 

αναμονές για την είσοδο. 

Με τη συνεργασία των Joris van Boven και Alex van Noije

AIRSHOW NATO AWACS 35 χρόνια 

«Ιπτάμενο μάτΙ» 
του νάτο: 
35 χρονΙά

1. Παρόν στο Geilenkirchen ήταν το πρώτο 
ιταλικό Gulfstream G550 CAEW (Conformal 
Airborne Early Warning), που παραδόθηκε μόλις 
στην αρχή του χρόνου. (Joris van Boven)

2. Το F-16B (ET 210) της Βασιλικής Αεροπορίας 
της Δανίας παραδόθηκε ως Block 10A από 
τη SABCA και αναβαθμίστηκε σε Block 20 
MLU, πριν γίνει πλατφόρμα δοκιμών για την 
υποστήριξη του προγράμματος συμμετοχής τής 
χώρας στο JSF. Αν κι έχει περάσει πολύ καιρό 
στην Edwards, την περίοδο αυτή βρίσκεται στην 
Ευρώπη. Προσέξτε τους πυλώνες PIDS+ (Pylon 
Integrated Dispenser System) της Terma που 
ενσωματώνουν πλέον σύστημα προειδοποίησης 
επερχόμενου βλήματος AN/AAR-60(V)2 
MILDS-F. (Alex van Noye)

3. Άλλο ένα επετειακό αεροσκάφος στην 
Geilenkirchen. C.160D «silver chamois» για τα 
60 χρόνια της LTG 61. (Alex van Noye)

4. «Atlantic Tiger», ΝΤΜ 2017, Eurofighter 
«30+26» της Luftwaffe. (Joris van Boven)Το Ε-3 με τον ειδικό διάκοσμο για τον εορτασμό των 35 χρόνων δημιουργήθηκε με καμβά το τυπικό γκρι των ΝΑΤΟϊκών AWACS και μια μπλε λωρίδα γύρω από 

την άτρακτο, η οποία φέρει τις σημαίες των χωρών-μελών που συμβάλλουν στη NAEW&CF και καταλήγει στην ουρά με το έμβλημα της Συμμαχίας. Το αεροπλά-
νο (LX-N90450) θα διατηρήσει αυτή την εμφάνιση για τα επόμενα πέντε χρόνια, ενώ στο διάστημα αυτό θα τροποποιηθεί και για άλλους εορτασμούς, όπως τα 70 
χρόνια του ΝΑΤΟ το 2019. (Alex van Noye)

Τα αεροπλάνα της NAEW&CF
Boeing E-3A, LX-N90442 c/n 22855/945

Boeing E-3A, LX-N90443 c/n 22838/947

Boeing E-3A, LX-N90444 c/n 22839/949

Boeing E-3A, LX-N90445 c/n 22840/951

Boeing E-3A, LX-N90446 c/n 22841/953

Boeing E-3A, LX-N90447 c/n 22842/954

Boeing E-3A, LX-N90448 c/n 22843/956

Boeing E-3A, LX-N90449 c/n 22844/957

Boeing E-3A, LX-N90450 c/n 22845/959

Boeing E-3A, LX-N90451 c/n 22846/961

Boeing E-3A, LX-N90452 c/n 22847/963

Boeing E-3A, LX-N90453 c/n 22848/964

Boeing E-3A, LX-N90454 c/n 22849/966

Boeing E-3A, LX-N90455 c/n 22850/967

Boeing E-3A, LX-N90456 c/n 22851/968

Boeing E-3A, LX-N90458 c/n 22853/970

Boeing E-3A, LX-N90459 c/n 22854/971
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Το «LX-N90458» ήταν άλλο ένα «special colors» AWACS φέτος. Δημιουργήθηκε για τη συμμετοχή στο NATO Tiger Meet 2017 που πραγματοποιήθηκε στον 
αεροναύσταθμο Landivisiau της Aeronavale ανάμεσα στις 5 και 16 Ιουνίου, αφού η 1η Μοίρα της NAEW&CF είναι μέλος του NATO Tiger Association από το 
1984. Αν και δεν είναι ορατό στη συγκεκριμένη λήψη, στον αριστερό πυλώνα τού ραντάρ υπάρχει το γνωστό ρητό των «Τίγρεων»… «Hard to be Humble». 
(Joris van Boven) 

AIRSHOW NATO AWACS 35 χρόνια 

9. Το ελληνικό περίπτερο στην Geilenkirchen είχε μεγάλη κίνηση και τα ανα-
μνηστικά εξαντλήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ! (Joris van Boven)
10. Παρά τον κακό καιρό, οι ουρές για μια (σπάνια) επίσκεψη στο E-3 ήταν μα-
κριές! 
11. Την εποχή της επίσκεψής μας μόνο ένα από τα NATOϊκά AWACS 
(LX-N90459) είχε δεχθεί την αναβάθμιση του πιλοτηρίου υπό το πρόγραμμα 
DRAGON (Diminishing Manufacturing Sources Replacement of Avionics for 
Global Operations and Navigation). Η διαδικασία για τα υπόλοιπα 12 από τα 13 
που θα διατηρηθούν (από τα 17 αρχικά αποκτηθέντα, αφού ένα τους «χάθηκε» 
σε περιστατικό στο Άκτιο) βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σπάνιες παρουσίες εκτός Πολωνίας τα M-28 «Bryza», τόσο από την Αεροπορία όσο και το Ναυτικό της κεντροευρωπαϊκής χώρας. (Joris van Boven)

5. Αν και η συγκεκριμένη φωτογραφική γωνία δεν προδίδει 
άμεσα την ταυτότητά του, το Bombardier Challenger 604 «C-
168» (c/n 5468) είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αεροσκάφος. Ανή-
κει στην Esk 721 της Kongelige Danske Flyvevabnet (Βασι-
λικής Αεροπορίας της Δανίας). Εμφανίζεται ως μεταφορι-
κό αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα MMA (Multi-Mission 
Aircraft) με κύριο ρόλο την επιτήρηση της δανέζικης ΑΟΖ, χά-
ρη στο ραντάρ Telephonics APS-143B(V)3 OceanEye που «φο-
ρά» σε γόνδολα στην κοιλιά τής ατράκτου κι ενός ανασυρόμε-
νου E-O πυργίσκου στο πίσω μέρος της. (Alex van Noye)

6. Hispano Aviacion HA-200D Saeta με δύο Turbomeca 
Marbore VI. To μοντέλο «-D» αφορά βελτιωμένη έκδοση για 
την Ισπανική Αεροπορία, από την οποία κατασκευάστηκαν 55 
για ένα σύνολο του τύπου 210 αεροσκαφών. Το μοντέλο σχε-
διάστηκε από τον Willy Messerschmitt και το «D-IWMS» (c/n 
20/73) ανήκει στη Συλλογή Messerschmitt στο Manching. 
(Joris van Boven)

7. Η εμφάνιση των αμερικανικών P-8 είναι πλέον συχνή στην 
Ευρώπη λόγω της μόνιμης στάθμευσης αεροσκαφών στη γη-
ραιά ήπειρο για περιπολίες, κυρίως στη Μεσόγειο (από τη 
βάση της Sigonella), στον Βόρειο Ατλαντικό και τη Βαλτική. 
(Alex van Noye)

8. Τα ελληνικά Phantom που, όπως είχαμε αναφέρει και σε 
άλλα τεύχη μας, είχαν έντονη παρουσία στην Ευρώπη το πε-
ρασμένο καλοκαίρι (Tactical Fighter Meet στη Florennes AB, 
RIAT), ήταν παρόντα και στην Geilenkirchen. (Alex van Noye)
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