
VFC-13 «FIGHTING SAINTS»: TOP ADVERSARIES!

AERONAVALE: RAFALE ΠΑΝΩ ΣΤΟ USS BUSH
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Εδώ και πολλά χρόνια το NATO Tiger Meet (NTM) αναδεικνύεται συνεχώς σε μια από τις μεγαλύτερες 
αεροπορικές ασκήσεις στην Ευρώπη και η φετινή διοργάνωση από τις 14-25 Μαΐου στην 31η Βάση Τακτικής 

Αεροπορίας (31.BLT) όχι μόνο επιβεβαίωσε τον κανόνα, αλλά ανέβασε ψηλά τον πήχη λόγω και του συνδυασμού 
με τον εορτασμό των 100 χρόνων της Πολωνικής Αεροπορίας (Sily Powietrzne) και του Poznan Airshow το 

Σαββατοκύριακο 18-19 Μαΐου. 

Με τη συνεργασία των Alex van Noye και Joris van Boven. Φωτογραφίες Bartek Bera, Alex van Noye

NATO Tiger Meet 2018

Τίγρείς 
ςΤο Ποζναν

ΑΣΚΗΣΕΙΣ NATO Tiger Meet 2018
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Η εαρινή μάζωξη των Τίγρεων στη βάση Poznan- 
Krzesiny εξελίχθηκε σε σημαντικό γεγονός, περι-
λαμβανομένης και της ημέρας επισήμων στις 18 
Μαΐου που συγκέντρωσε πολλούς διακεκριμένους 
διεθνείς επισκέπτες αλλά και πολλές εκατοντάδες 
εκπροσώπων των ΜΜΕ απ’ όλα τα σημεία του πλα-
νήτη. Ο σμήναρχος Pszczola, διοικητής της 2ης Πτέ-
ρυγας Τακτικής Αεροπορίας στην οποία υπάγονται 
δύο βάσεις, μία στο Πόζναν και μία στο Lask, στην 
ενημέρωσή του τόνισε τη σημασία της οργάνωσης 
του NTM 2018 στην Πολωνία, «τα ανατολικά σύνο-
ρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» όπως υπογράμμισε 
με νόημα, αλλά και ως έμπρακτη απόδειξη της 
στενής συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες-μέλη του 
ΝΑΤΟ και τους ετέρους της Συμμαχίας. Ο ίδιος έχει 
συνολικά 2.100 ώρες πτήσης και είναι ένας από 
τους παλαιότερους πιλότους F-16 στην Πολωνι-
κή Αεροπορία με 1.100 ώρες στον συγκεκριμένο 
τύπο. 

Φιλοξενώντας το Tiger Meet
Η 31.BLT (Baza Lotnicza Taktycznego) είναι σή-
μερα η κύρια βάση μαχητικών της Πολωνικής Αε-
ροπορίας με διοικητή από το 2017 τον σμήναρχο 

Rafal Zadencki και η έδρα δύο Μοιρών Τακτικής Αεροπορίας (Eskadra 
Lotnictwa Taktycznego), της 3.elt και της 6.elt, που αξιοποιούν Viper. 
Η 3.elt μετονομάστηκε το 2000 από 3.PLM, όταν η παλαιά δομή και 
οργάνωση εγκαταλείφθηκε. 
Το 2002 παρέδωσε τα MiG-21MF που διέθετε αντικαθιστώντας τα με 
MiG-21bis, αν και η καριέρα της με τα παλαιά αυτά σοβιετικά ελαφρά 
μαχητικά ήταν σύντομη. Τα τελευταία «Fishbed» αποσύρθηκαν τον 
Ιανουάριο του 2004 και στη συνέχεια η μονάδα ανέστειλε τη δρα-
στηριότητά της σε αναμονή παραλαβής των πρώτων F-16 Block 52+ 
«Jastrzab», για τα οποία έγινε το 2006 η πρώτη Μοίρα. Το 2007 ακο-

Tiger stripes 
To φετινό ΝΤΜ ήταν ένα από τα μεγαλύ-

τερα όλων των εποχών με περισσότερα 

από 70 αεροπλάνα από 14 χώρες-μέλη 

και 19 μονάδες που συγκεντρώθηκαν 

στο Πόζναν τιμώντας και τις παράλ-

ληλες εκδηλώσεις. Παρά το ιδιαίτερο 

πλαίσιο που περιβάλλει το κάθε NATO 

Tiger Meet, η άσκηση αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες στη γηραιά ήπειρο 

προσηλωμένη εδώ και πολλά χρόνια 

στην κατανόηση και εξέλιξη των πα-

ραμέτρων διεξαγωγής συνδυασμένων 

αεροπορικών επιχειρήσεων (COMAO). 

H θέση της ενισχύεται από τον αριθμό 

και κυρίως την ποικιλία αεροσκαφών 

που δίνουν το παρόν στις ετήσιες συνα-

ντήσεις. 

NTM όμως σημαίνει πάνω απ’ όλα αε-

ροσκάφη με διάκοσμο των μεγάλων 

αιλουροειδών και στο Πόζναν υπήρχαν 

άφθονα. Η οικοδέσποινα 6.elt παρου-

σίασε δύο F-16C/D με γκρι παραλλαγή 

tiger stripe, ενώ ένα τρίτο με κεφαλή 

τίγρη στο κάθετο σταθερό ξεχώριζε με 

το ίδιο καμουφλάζ σε γκρι και μαύρη 

απόχρωση. Η 335Μ της ΠΑ που μετείχε 

με τέσσερα αεροπλάνα είχε το F-16D 

Block 52M «023» φορτωμένο με τις 

σύμμορφες δεξαμενές, βαμμένο με 

ένα ιδιαίτερα όμορφο μοτίβο λευκών 

και μαύρων λωρίδων τίγρη στη ράχη 

και ασορτί υποπτερυγικές δεξαμενές 

που τόνιζαν την ιστορία της Μοίρας από 

τη συγκρότησή της το 1941 μέχρι σήμε-

ρα. Από τις εντυπωσιακότατες εμφανισι-

ακά παρουσίες ήταν τα τρία Eurofighter 

αντίστοιχων Μοιρών-μελών: το «Ghost 

Tiger» της γερμανικής TaktLwG 74 

(Taktisches Luftwaffengeschwader 

74), το ισπανικό «Tiger 142» από την 

Escuadrοn 142 του Albacete και το ιτα-

λικό από το Gruppo XII. Στο πνεύμα του 

τίγρη η άλλη μονάδα της Luftwaffe που 

βρέθηκε στο Πόζναν, η TaktLwG 51, 

είχε βαμμένα δύο από τα τρία Tornado 

ECR, το ένα με κεφάλι «μεγάλης γά-

τας» στην ουρά του και το άλλο μαυρο-

κίτρινο στην άτρακτο και τις απορριπτό-

μενες δεξαμενές. Βέλγιο και Ολλανδία 

περιορίστηκαν σε F-16 με ουρές τίγρε-

ων, ένα από την 31η Μοίρα της αερο-
πορικής συνιστώσας των βελγικών 
ενόπλων δυνάμεων και το άλλο από 

την 313η Μοίρα της KLu. Οι δυο Μοίρες-

NATO Tiger Meet 2018
Χώρα Μονάδα Αεροσκάφος

Πολωνία 6.elt 6 F-16C/D Block 52+

Ελλάδα 335 Μοίρα 4 F-16C/D Block 52Μ

Ολλανδία 313 Μοίρα 5 F-16A/B MLU

Ιταλία 
XII Gruppo 4 F-2000Α

21° Gruppo 2 HH.212

Ισπανία 142 Esc 5 EF-2000 

Γερμανία
TaktLwG 74 4 EF-2000

TaktLwG 51 4 Tornado ECR & IDS 

Γαλλία 
11F 5 Rafale M

EHRA 3 3 SA 342 M Gazelle

Βέλγιο 31 Μοίρα 3 F-16A/B MLU

Ουγγαρία 59η Μοίρα 5 JAS-39C/D Gripen

Τσεχία 
211.TL 4 JAS-39C/D Gripen

221.LtBVr 2 Mi-24 «Hind» 

Ελβετία Staffel 11 7 F/A-18C/D Hornet

Αυστρία 1 JTS 2 Saab 105OE

Ηνωμένο Βασίλειο 
814 NAS (Βασιλικό Ναυτικό) 1 Merlin HM Mk2

230 Μοίρα (RAF) 1 Puma HC Mk2

ΝΑΤΟ E-3A Sentry

Η τριάδα των «special colors» Eurofighter. (Bartek Bera)

1. SA342M 
«4084», «Bandit 
Nightmare» του 
3e RHC της ALAT 
και HH-212 ICO 
«MM81151», 
«100 Anni Nella 
Gloria» του 21° 
Gruppo. (Bartek 
Bera)

2. Puma HC2 
XW224 από την 
RAF Benson. 
(Bartek Bera) 

3. Tornado ECR 
«46+57» της 
TaktLwG 51 
της Luftwaffe. 
(Bartek Bera)

4. «Grey tiger» 
F-16C Block 52+ 
«4056». (Bartek 
Bera)
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λούθησε στην παραλαβή Fighting Falcon και η 
«ομόσταβλή» της 6.elt, η οποία ήταν οικοδέσποινα 
του NTM 2018. 
Οι καταβολές της 6.elt πηγαίνουν πίσω στο 1982, 
στο 6ο Σύνταγμα Μαχητικών Δ/Β που επιλέχθηκε 
τότε να γίνει η πρώτη μονάδα Su-22 της Αεροπορί-
ας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας. Τα πρώ-
τα «Fitter» έφτασαν στη βάση Pila το 1984 και συ-
γκρότησαν τελικά τρεις Μοίρες. Στο έμβλημα κα-
θεμίας υπήρχε μια φτερωτή τίγρη, ενώ αργότερα, 
τη δεκαετία του 90, ένα από τα «Fitter» («3005») 
του Συντάγματος βάφηκε με χρώματα tiger. Στο 
πλαίσιο αναδιοργάνωσης της νέας Πολωνικής Αε-
ροπορίας το 6ο Σύνταγμα διαλύθηκε το 1998 με τα 
αεροπλάνα και το προσωπικό του να καταλήγουν 
στο αντίστοιχο 7ο Σύνταγμα Δ/Β στο Powidz, μια 
βραχύβια εξέλιξη, αφού και αυτό διαλύθηκε το 
2000, όταν η διαδικασία εγκατάλειψης της παλαιό-
τερης δομής ολοκληρώθηκε. Υπό το νέο σχήμα συ-
γκροτήθηκε στο Powidz η 33η Βάση Τακτικής Αερο-
πορίας με δύο Μοίρες, οι οποίες και αξιοποίησαν 
κάποια από τα αεροπλάνα που κληρονομήθηκαν. 
Το προσωπικό του παλαιού 6ου Συντάγματος ανασύ-
στησε το αρχικό έμβλημα που υιοθετήθηκε για τη 
νέα 6.elt και το 2003 εμφανίστηκε και το διθέσιο 
Su-22UM3K «707» με έναν υπέροχο διάκοσμο 

μέλη της Armee de l’Air από την BA118 

(ECE01/30 και EC3/30) δεν έδωσαν το 

παρόν στο Πόζναν, απόντες όμως ήταν 

και οι Τούρκοι της 192 Filo, αν και οι δυο 

πλευρές είχαν στείλει παρατηρητές. Τα 

γαλλικά χρώματα εκπροσωπήθηκαν 

από τη Flottille 11F της Aeronavale 

που έφερε στο Πόζναν πέντε Rafale M, 

ένα από αυτά με ειδικό διάκοσμο στην 

ουρά. Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή 

της Αυστρίας με ζευγάρι Saab 105OE, 

ένα από αυτά «special colors» (αν και 

ήταν το ίδιο με του ΝΤΜ 2017). 

Τσέχοι και Ούγγροι ήλθαν φυσικά στο 

Πόζναν με Gripen. Το κλιμάκιο της 211.
TL (Μοίρα Τακτικών Μαχητικών) της 

Vzdusne sily Armady Ceske Republiky 

(Αεροπορικής Συνιστώσας των ΕΔ της 

Δημοκρατίας της Τσεχίας) αριθμούσε 

τέσσερα JAS.39C/D, δύο με ειδική δια-

κόσμηση, αν και το ένα αφορούσε στον 

εορτασμό των 100 χρόνων της. 

Ο συνειρμός του Tiger Meet με fast 

jet είναι συνήθως αυτόματος, αλλά 

πολλές από τις Μοίρες-μέλη πετούν 

ελικόπτερα που είχαν έντονη παρουσία 

στη φετινή συνάντηση. Η πιο εντυπω-

σιακή ήταν αυτή ενός HH-212 ICO του 

ιταλικού 21ου Gruppo με «ολόσωμη» 

τιγρέ παραλλαγή και επιγραφές «50 

Χρόνια στο Grazzanise» και «100 

Χρόνια Δόξας» στις δυο πλευρές τού 

ουραίου προβόλου. «Μισό-μισό» 

(εμπρός ασημί και πίσω τίγρης), ήταν 

ένα πανέμορφο SA342M Gazelle του 

3ου Συντάγματος Ελικοπτέρων Μάχης 

(3e Regiment d’Helicopteres) της γαλ-

λικής Αεροπορίας Στρατού, ALAT (Avi-

ation Legere de l’Armee) από τη βάση 

του Etain-Rouvres. Ενδιαφέρον «snow 

tiger» καμουφλάζ είχε το Puma HC2 

της 230ης Μοίρας της RAF με το διακρι-

τικό «RAF10» που φέρουν φέτος όλα 

τα αεροσκάφη της Βασιλικής Αεροπο-

ρίας για τα εκατοντάχρονά της. Παλαιό 

αλλά πάντα εντυπωσιακό ήταν και το 

«Alien Tiger» Mi-35 «Hind» («3366») 

της 211ης Μοίρας της Αεροπορίας της 
Τσεχίας. 

Διακριτικά τίγρη είχε και ένα από τα NA-

TOϊκά E-3 AWACS, αν και πετούσε από τη 

βάση του στη Γερμανία. Η πολυπληθέ-

στερη συμμετοχή βέβαια ήταν από μια 

Μοίρα-μέλος εκτός ΝΑΤΟ, του Staffel 

11 της Ελβετικής Αεροπορίας, με επτά 

F/A-18C/D από τη βάση του Meiringen.

NATO Tiger Meet 2018, οι διακρίσεις 
Tiger Trophy Μονάδα 

Silver Tiger Trophy 313 Μοίρα (Ολλανδική Αεροπορία)

Καλύτερη μονάδα 313 Μοίρα (Ολλανδική Αεροπορία)

Καλύτερα βαμμένο αεροσκάφος TaktLwG 74 (Γερμανική Αεροπορία)

Καλύτερη στολή Tiger 11F (Γαλλική Αεροπορία Ναυτικού)

Tiger Games TaktLwG 74 (Γερμανική Αεροπορία)

Best Skit 1 JTS (Αυστριακή Αεροπορία) 

τίγρης, που έγινε το αγαπημένο αεροπλάνο στα ευρωπαϊκά airshow. 
Όταν το 2002 ξεκίνησε για την Πολωνική Αεροπορία η καινούργια σε-
λίδα των F-16, η 6.elt παρέδωσε σταδιακά τα Su-22 στην 7.elt, πριν 
μετακινηθεί στη βάση του Poznan-Krzesiny. Σημείο σταθμό αποτέλε-
σε η συγκρότηση στην τελευταία της 31ης Βάσης Τακτικής Αεροπορίας 

Το ιστορικό πολωνικό Su-22UM-3K «707» 
επικεφαλής του σχηματισμού με ελβετικό 
F/A-18C, γερμανικό Tornado ECR και αυστρι-
ακό Saab 105ΟΕ. (Bartek Bera)

1. «100 χρόνια 
της Vzdusne sily 
Armady Ceske 
Republiky». 
(Bartek Bera)

2. F/A-18C 
«J-5011» του 
ελβετικού 
Fliegerstaffel 
11. (Bartek 
Bera)

3. «Alien Tiger» 
(Bartek Bera)

 Σχηματισμός  F-16D Block 52+ «4078» της  
31.BLT, διθέσιου  ουγγρικού JAS 39D «43» της 1. 
Harcaszati Repuloszazad «Puma» και JAS 39C 
«9234» της 211.TL από το Caslav. (Bartek Bera)
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 (Bartek Bera)

την 1η Απριλίου 2008 με δύο υπομονάδες, την 3.elt 
και την 6.elt. Η 3η Μοίρα Τακτικών Μαχητικών είναι 
η Μονάδα Επιχειρησιακής Μετάπτωσης των F-16, 
ενώ η 6η ΜΤΜ είναι επιχειρησιακή Μοίρα που έκα-
νε το ντεμπούτο της ως δόκιμο μέλος στο 50ο ΝATO 
Tiger Meet στο Cambrai της Γαλλίας το 2011. Στη 
συνέχεια είχε μια εντυπωσιακή πορεία παράλληλα 
με την επιχειρησιακή αξιοποίηση του νέου τύπου 
και το 2014 ανακηρύχθηκε «Best Flying Squad-
ron» στο NTM εκείνης της χρονιάς στο Schleswig-
Jagel της Γερμανίας, για να αναδειχθεί σε τακτικό 
μέλος στη συνέχεια. 
Σύμφωνα με τον σμήναρχο Zadencki η 6.elt έχει 

διπλό ρόλο αεράμυνας και κρούσης με όλα τα όπλα και συστήματα 
που διαθέτει η Πολωνική Αεροπορία. Έχει συμμετάσχει σε πολλές δι-
εθνείς ασκήσεις περιλαμβανομένων των: Red Flag (Αλάσκα), Frisian 
Flag, Brilliant Arrow στη Νορβηγία, Blue Flag στο Ισραήλ, TLP (Tacti-
cal Leadership Program) και φυσικά NATO Tiger Meet. 

Πολωνική υπερπαραγωγή 
Το NATO Tiger Meet ήταν η μεγαλύτερη προγραμματισμένη διεθνής 
εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Πολωνία για το 2018 και σύμφω-
να με τον σμήναρχο Zadencki, ο οποίος είχε τη γενική διεύθυνσή 
της στον ρόλο του Exercise Director, ενέπλεξε μεγάλο μέρος των 
πολωνικών ενόπλων δυνάμεων με άμεση συμμετοχή περίπου 
2.000 στελεχών, αν και τουλάχιστον υπερδιπλάσιοι υποστήριξαν 

την προετοιμασία της. Για τους Πολωνούς, που 
δεν είχαν διοργανώσει στο παρελθόν μείζονα 
αεροπορική άσκηση, ήταν μια μεγάλη πρόκλη-
ση οι συνεννοήσεις και η διευθέτηση των λεπτο-
μερειών με όλες τις διαφορετικές αεροπορίες 
και μονάδες. 
Η μεταφορά του επίγειου εξοπλισμού για να υπο-
στηριχθούν τόσοι τύποι αεροσκαφών ήταν ένας 
πραγματικός άθλος, όπως ομολόγησε στη media 
day o σμήναρχος Zadencki, που δήλωνε παράλ-
ληλα ανακουφισμένος και πολύ ικανοποιημένος 
που όλα τελικά πήγαν καλά. Υπογράμμισε μάλιστα 
ότι το NTM 2018 ήταν η απτή απόδειξη της προόδου 

Ο σμήναρχος 
Zadencki, 
Exercise 

Director του 
NTM 2018. (Alex 

van Noye)

«Ghost Tiger» EF2000 «31+00» της TaktLwG 74 στο Neuburg που 
κληρονόμησαν την παράδοση των «Bavarian Tiger». (Alex van Noye)

1. Το F-16C Block 
52M «007» ήταν 
ένα από τα τρία 
μονοθέσια της 

335 Μοίρας. 
(Alex van Noye)

2. Οι «Aegean 
Tigers» στο 

πνεύμα του τί-
γρη! (Alex van 

Noye)

3. Η 335Μ σχεδόν 
10 χρόνια με-

τά την παραλαβή 
των Block 52M 

έχει πλέον συσ-
σωρεύσει πολύ 

μεγάλη εμπειρία, 
ειδικά σε COMAO 

που έγινε εμ-
φανής στο NTM 
2018. (Alex van 

Noye)

4. Rafale M της 
Aeronavale. 

(Alex van Noye)
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 Tornado «Tiger Spitit» 
(Alex van Noye)
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που έκανε η χώρα του στην ολοκλήρωσή της μέσα 
στις δομές του ΝΑΤΟ αλλά και στη συνεργασία με τις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Τα περισσότερα αεροπλάνα και ελικόπτερα που 
συμμετείχαν στο NTM στάθμευαν και επιχειρούσαν 
από τη βάση του Poznan-Krzesiny, αλλά κάποιες 
από τις αποστολές είχαν αφετηρία και τα αεροδρό-
μια Powidz, Miroslawiec, Swidwin και Malbork. H 
κύρια αεροπορική δραστηριότητα εξελίχθηκε σε 
ειδικά δεσμευμένες περιοχές βόρεια της Βαρσοβί-
ας, σε ένα μεγάλο τόξο που περιλάμβανε και το με-
γαλύτερο μέρος της βαλτικής ακτής της Πολωνίας 
από τα σύνορα με τη Γερμανία έως και το Γκντανσκ 
στα ανατολικά. 
Έτσι, αρκετές πτήσεις κατέληξαν πολύ κοντά στον 
ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, κάτι που είχε 
κινητοποιήσει τη ρωσική πλευρά, με το ΝΑΤΟ να 
επιτηρεί με τη σειρά του την ευρύτερη περιοχή. 
Στο πλαίσιο της πολωνικής συμμετοχής η αερο-
πορία στρατού LWL (Lotnictwo Wojsk Ladowych) 
διέθεσε Mi-8T από την 1η Μοίρα (Eskadra Smi-
glowcow) του 37ου Αεροπορικού Συντάγματος 
(Dywizjon Lotniczy) στο Leznica Wielka και W-3PL 
από τη 2η Μοίρα Επιθετικών/Εξοπλισμένων Ελι-
κοπτέρων (Eskadra Smiglowcow Szturmowych) 
της 56ης Αεροπορικής Βάσης στο Inowroclaw-Lat-
kowo. 
Και τα δυο κλιμάκια συνεργάστηκαν και πέταξαν 
μαζί με τα ΝΑΤΟϊκά ελικόπτερα και μαχητικά. Ο 
Πολωνικός Στρατός κινητοποίησε επίσης μονάδες 
αντιαεροπορικής άμυνας (SA-8), τεθωρακισμένων 
και μηχανοκίνητων, αερομεταφερόμενων και ειδι-
κών δυνάμεων (GROM), αναγνώρισης, μεταφορών 
και εφοδιασμού, υγειονομικού κ.ά., είτε ως εχθρι-
κή απεικόνιση είτε ως φίλιες δυνάμεις σε διάφορα 
σεναριακά επεισόδια.

Πολεμικά σενάρια 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές το NATO Tiger 
Meet 2018 επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστι-

διεθνούς κρίσης που εξελίχθηκε σε ένοπλη σύ-
γκρουση με επιχειρήσεις συμβατικού και υβριδι-
κού πολέμου. Στο πλαίσιο της σταδιακής αύξησης 
της δυσκολίας των επιχειρήσεων, σε ενδιάμεσο 
στάδιο εξέλιξης της άσκησης εντάχθηκε Ολοκλη-
ρωμένο Σύστημα Αεράμυνας IADS (Integrated Air 
Defense System), ενώ αρκετά από τα επεισόδια 
αφορούσαν συνεργασία με FAC/TAC (Forward/
Tactical Air Controllers) σε αποστολές CAS (Close 
Air Support). 
Το NTM ξεκίνησε στις 14 Μαΐου με μια αποστολή 
COMAO στην οποία συμμετείχαν όλες σχεδόν οι 
Μοίρες που έδωσαν το παρόν στο Πόζναν. Όλες τις 
επόμενες ημέρες υλοποιούνταν δύο αποστολές, 
μία από το πρωινό κύμα εξόδων με όσο το δυνα-
τόν μεγαλύτερη συμμετοχή και μία απογευματινή 
από το αποκαλούμενο «Shadow Wave», στο οποίο 
οι επιμέρους Μοίρες είχαν τη δυνατότητα να πετά-
ξουν αυτόνομα και να συνεκπαιδευτούν με κάποιες 
άλλες σε μικρότερα επεισόδια εκτός του κυρίως 
σεναρίου. 
Στις απογευματινές δραστηριότητες πρωταγωνι-
στικό ρόλο είχαν οι Μοίρες ελικοπτέρων και στη 
διάρκειά τους πραγματοποιήθηκαν και όλες οι 
αποστολές CSAR. Σύμφωνα με τον απολογισμό 
της πολωνικής πλευράς, έγιναν συνολικά 8 απο-
στολές COMAO, 50 αν υπολογιστούν και αυτές 
των «Shadow Wave», και συμπληρώθηκαν πάνω 
από 1000 ώρες στον αέρα. 
Την ανώτατη διάκριση του NTM 2018 κατέκτησε η 
313η Μοίρα της KLu, ενώ όλοι ανανέωσαν το ρα-
ντεβού τους στο Mont-de-Marsan και τις δύο Μοί-
ρες της Armee de l’Air να διοργανώνουν την άσκη-
ση του 2019.  π&δ

κά στον εναρμονισμό δυνατοτήτων και απόκτηση περισσότερης εμπειρίας σε απο-
στολές COMAO ανάμεσα στους διαφορετικούς συμμετέχοντες και τα αεροπορικά 
μέσα ποικίλων δυνατοτήτων. Στην υλοποίηση αυτών των στόχων κάθε Μοίρα από τις 

συμμετέχουσες αναλάμβανε σε διαδοχική συνέχεια την αποστολή 
μιας ημέρας, την οποία έπρεπε να σχεδιάσει και να φέρει σε πέρας 
γύρω από το ευρύτερο σεναριακό υπόβαθρο μιας κλιμακούμενης 

Τα γερμανικά Tornado 
ήταν τα παλαιότερα μα-
χητικά στο NTM 2018. 
(Alex van Noye)

Στο Poznan Air Show, 
στις 19 και 20 Μαΐου, 
με 70.000 επισκέπτες 
γιορτάστηκαν τα 100 
χρόνια της πολωνικής 
στρατιωτικής 
αεροπορίας. (Alex van 
Noye)

AB.212AM«MM81212» 
(Alex van Noye)

1.  Ιταλική «τί-
γρη» δίπλα σε 
ισπανικό Tifon. 
(Alex van Noye)

2. Οι Ολλανδοί 
δεν έχουν πρό-
σφατη παράδο-
ση σε διακόσμη-
ση τίγρεων και η 
συμμετοχή τους 
περιορίστηκε 
σε ένα… μικρό 
αυτοκόλλητο. Η 
313 Μοίρα κατέ-
κτησε το Silver 
Trophy. (Alex 
van Noye)
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