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AIRSHOWS Sanicole 2019

Το International Sanicole Airshow δεν είναι ίσως η πρώτη από τις ευρωπαϊκές αεροπορικές διοργανώσεις που έρχεται στον 
νου κάποιου. Όσοι όμως τηρούν το ετήσιο ραντεβού στο αεροδρόμιο του Leopoldsburg στο βόρειο Βέλγιο, αποζημιώνονται 

με μια εντυπωσιακή επίδειξη, η οποία φέτος είχε πολλές ιδιαίτερες πτυχές, ανάμεσά τους και ελληνική! 

Με τη συνεργασία των Joris van Boven και Alex van Noije

International Sanicole Airshow 2019

AIRSHOW BY NIGHT! 
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Το βελγικό airshow, που έχει τις καταβολές του 
στα τέλη της δεκαετίας του 70, αποτέλεσε έναν… 
αιρετικό άθλο, αφού εκείνη την περίοδο το σύνολο 
των αεροπορικών διοργανώσεων του είδους στην 
Ευρώπη δεν ήταν εμπορικές αλλά βασίζονταν σε 

εκδηλώσεις πολεμικών αεροποριών. Μια άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι το όνομά του δεν 
σχετίζεται με κάτι που μπορεί να αφορά την τοποθεσία όπου ξεκίνησε ή διεξάγεται. Ήταν 
δημιούργημα του Βέλγου Lucien Plees, ιδρυτή της αερολέσχης στο αεροδρόμιο Leop-
oldsburg στην περιοχή Hechtel-Eksel. Ξεκίνησε ως αεροπορικό επαρχιακό πανηγύρι 
και η αρχική μορφή του δεν είχε καμιά σχέση με τη σημερινή. Το ίδιο του το όνομα είναι 
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L2 χωρίς λεζάντα να μας το 
φωτίσει λίγο το Ανδρέας (Joris 
van Boven)
L3 χωρίς λεζάντα επίσης 
να μας το φωτίσει λίγο το 
Ανδρέας 
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Παραδοσιακή η διέλευση 
ενός αμερικανικού 

στρατηγικού βομβαρδιστικού 
στο ISA. (Alex van Noye)

Ένα άλλο Boeing ακολούθησε το B-52, 
το διάσημο warbird B-17 «Memphis 
Belle».  (Alex van Noye)

ένας συνδυασμός λέξεων από τις επιχειρήσεις… 
υγειονομικού χαρακτήρα του Plees (installa-
tions sanitaires) και της κόρης του Nicole (San-
icole)! Σταδιακά έγινε δημοφιλές και απέκτησε 
διεθνείς συμμετοχές τη δεκαετία του 80, οπότε 
και μετονομάστηκε σε International Sanicole 
Airshow (ISA). 
Μέσα στη δεκαετία του 90 και του 2000 επι-
κράτησε των υπολοίπων αντίστοιχων διοργα-
νώσεων στο Βέλγιο, ώσπου τελικά απέμεινε η 
μοναδική σχετική εκδήλωση, χωρίς όμως να 
σημαίνει ότι οι διοργανωτές του επαναπαύθη-
καν. Οι προσπάθειές τους για συνεχή βελτίωση 
επιβραβεύτηκαν το 2010, όταν ονομάστηκε ως 
το καλύτερο ευρωπαϊκό airshow, αποσπώντας 
την υψηλότερη διάκριση, το Paul Bowen Award, 
από το EAC (European Airshow Council). Υπήρ-
ξαν χρονιές που το ISA συγκέντρωνε σχεδόν 

κάθε σμήνος επιδείξεων της Ευρώπης και όχι μόνο, όπως πρόσφατα που εμφανίστηκαν οι 
Patrouille de Suisse, οι Patrouille de France, οι Frecce Tricolore, οι Red Arrows και οι Sau-
di Hawks σε ένα κορυφαίο σε θέαμα σαββατοκύριακο, που δεν μπορούν να επαναλάβουν 
εύκολα άλλα airshow.
Από το 2011 διεξάγεται ετησίως και συνδυάζεται με το Sanicole Sunset Show, το οποίο 
προηγείται την Παρασκευή πριν από το σαββατοκύριακο του ISA, μια νυχτερινή αεροπορι-
κή επίδειξη που συνδυάζει πυροτεχνήματα και φωτοβολίδες από τα ίδια τα αεροπλάνα και 
έχει εξελιχθεί σε ένα event από μόνο του. Τα στρατιωτικά αεροπλάνα και τα περισσότερα 
ελικόπτερα του airshow πετούν από τη γειτονική βάση του Kleine-Brogel, όχι μακριά από το 
Leopoldsburg, το οποίο δεν μπορεί να υποστηρίξει τέτοιες πτήσεις. 

Η έκδοση του 2019
Με τους εορτασμούς των 75 χρόνων από την απελευθέρωση της περιοχής από τη ναζιστική 
κατοχή το θέμα του 41ου ISA δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Το τέλος του Β΄ΠΠ είναι 
ένα σημαντικό ιστορικό ορόσημο για το Βέλγιο, που φέτος ήταν πολύ εντονότερο. Η περιοχή 
γύρω από το αεροδρόμιο Leopoldsburg απελευθερώθηκε από τους Συμμάχους στο τέλος 
Σεπτεμβρίου του 1944 και έγινε το εφαλτήριο για την αιματοβαμμένη Επιχείρηση Market 
Garden στην Ολλανδία (με εντυπωσιακούς εορτασμούς των 75 χρόνων, που θα δούμε επί-
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Patrouille de Suisse… στα 55 τους! 
Το σμήνος επίδειξης της Ελβετικής Αεροπορίας (Π&Δ 357, «Pa-
trouille Suisse, Ελβετική αεροπορική ακρίβεια») κλείνει φέτος τα 
55 χρόνια του και η σεζόν ήταν… δικαιολογημένα εορταστική. Διοι-
κητής του είναι ο αντισμήναρχος Nils «Jamie» Hammerli, ο οποίος 
κατέχει εδώ και τέσσερα χρόνια τη θέση αυτή. Ξεκίνησε την καριέρα 
του στη Schweizer Luftwaffe το 1991 με PC-7, Hawk και στη συνέ-
χεια F-5 για 2-3 χρόνια, πριν μετεκπαιδευτεί σε F-18 από το 1998, 
έχοντας συγκεντρώσει στο ενδιάμεσο περισσότερες από 4.000 
ώρες πτήσης. Μας μίλησε για τα καθήκοντά του επισημαίνοντας: «Η 
σαιζόν ξεκινά κάθε χρόνο τον Απρίλιο με τρεις περίπου εβδομάδες 
προετοιμασίας, ανασυγκρότησης και εξοικείωσης τυχόν νέων με-
λών. Συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι τον Οκτώβριο με την τελευταία 
εμφάνιση στο AXALP». Φέτος ήταν προγραμματισμένες 13 εμφανί-
σεις, τέσσερις από τις οποίες στο εξωτερικό: Ολλανδία (Volkel AB), 
Γαλλία (Cazaux AB), Αυστρία (Zeltweg AB) και Βέλγιο (Sanicole).
Ο συνομιλητής μας σημειώνει: «Υπηρετούμε σε επιτελικές θέσεις 
και ταυτόχρονα είμαστε μέλη του Σμήνους. Κατά μέσο όρο πετάμε 
περίπου τις ίδιες ώρες με τους πιλότους εφεδρείας, οι οποίοι υπη-

ρετούν στην Πολιτοφυλακή. Η στελέχωση των Patrouille de Suisse 
γίνεται σε εθελοντική βάση και δεν υπάρχει όριο στα χρόνια που 
μπορεί κάποιος να συμμετέχει. Προσωπικά πετούσα ως μέλος του 
Σμήνους για 6 χρόνια, έφυγα το 2004 και επέστρεψα το 2016. Είμαι 
έτσι ένας από τους μακροβιότερους πιλότους του! Σημειώστε όμως 
ότι ένας νεοφερμένος χρειάζεται τουλάχιστον δύο σαιζόν για να αι-
σθανθεί πραγματικά άνετα και να τον αξιοποιήσουμε πλήρως. Δεν 
έχει έτσι νόημα να απομακρυνθεί, πριν περάσουν τουλάχιστον 3-4 
ακόμη χρόνια. Την προσεχή σαιζόν θα υπάρξει μια αλλαγή, αφού ο 
αρχηγός του Σμήνους, ο “Gandalf” (Tiger Uno), θα αποχωρήσει. Το 
Sanicole airshow ήταν η τελευταία του διεθνής εμφάνιση».
Με την ευκαιρία τον ρωτάμε για το πότε θα αποσυρθούν τα F-5 και 
μας απαντά: «Με τον τρέχοντα προγραμματισμό θα συνεχίσουν να 
πετούν τουλάχιστον ως το 2025. Μετά, το μέλλον τους είναι αβέ-
βαιο και εξαρτάται από τις αποφάσεις της ηγεσίας, καθώς η διαδι-
κασία για την επιλογή νέου μαχητικού για την Ελβετική Αεροπορία 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα Tiger παραμένουν εξαιρετικά για τον ρόλο 
aggressor και φυσικά για επιδείξεις, στις οποίες με τα χρώματα που 
φέρει δείχνει υπέροχο».  (Φωτογραφίες Joris van Boven)

ΖΕΥΣ  σε βελγικούς ουρανούς 
Η Ομάδα Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους ZEYΣ ήταν παρούσα στο Sanicole 
Airshow με πιλότο τον επισμηναγό Δημήτριο Βολακάκη της 343Μ, που έχει 1.800 
ώρες στο ενεργητικό του, από τις οποίες οι 1.300 σε F-16. Είναι ο ένας από τους 
δύο χειριστές της, με τον άλλο να προέρχεται από την 340Μ, ενώ οι δυο Μοίρες 
συνεισφέρουν με το λοιπό προσωπικό.  Το φετινό πρόγραμμα της Ομάδας, εκτός των 
εμφανίσεων επί ελληνικού εδάφους, περιλάμβανε το SLIAC 2019 στη Σλοβακία, το 
Air Power 2019 στην Αυστρία και το Sanicole 2019. Να θυμίσουμε ότι στις μεταβάσεις 
τής Ομάδας στο εξωτερικό περιλαμβάνονται δύο πιλότοι (από τους οποίους ο ένας 
είναι εφεδρικός και έχει και τον ρόλο του αξιωματικού ασφαλείας), ένας αφηγητής, 
ένα στέλεχος που εικονοσκοπεί την εμφάνιση και πέντε τεχνικοί. (Φωτογραφία 
Σωτήρης Λάβαρης)  

B-17 και του σχηματισμού των Spitfire και P-51. 
Εντυπωσιακός ήταν ο σχηματισμός «D-Day Spe-
cial» της Βελγικής Αεροπορικής Συνιστώσας με 
ένα C-130 και δύο Viper, όλα με «D-Day stripes». 
Τα τρία αεροσκάφη εκπροσωπούσαν τις ισάριθμες 
βελγικές Μοίρες που πολέμησαν στη διάρκεια 
του πολέμου με τη RAF. Ιδιαίτερα πλούσια ήταν 
η συμμετοχή των Σμηνών επιδείξεων Patrouille 
de Suisse, Jordanian Falcons, Team Raven, των 
Βέλγων Red Devils και Victors, των Κροατών 
Wings of Storm και της Team Breitling, σε μια από 
τις έσχατες εμφανίσεις της. 
Παρεμβάλλονταν οι ομάδες μεμονωμένων αε-
ροσκαφών με βελγικά NH90, A109 και φυσικά 
τον Vador, η ελληνική Ομάδα Ζευς, γαλλικό Al-
phaJet και το μοναδικό αξιόπλοο SAAB Viggen. 
Την πιο «ηχηρή» εμφάνιση όμως έκανε σίγουρα 
το Su-27 από την Ουκρανία, το οποίο μας είχε 
εντυπωσιάσει προηγουμένως φέτος και στο 
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σης στις σελίδες της Π&Δ). Το γεγονός υπογράμμισε η εμφάνιση σε σχηματισμό ενός 
Supermarine Spitfire και ενός North American P-51 Mustang που άνοιξε το απο-
γευματινό σόου. Ακολούθησε η παραδοσιακή πλέον διέλευση ενός αμερικανικού 
στρατηγικού βομβαρδιστικού, που φέτος ήταν ένα B-52 Stratofortress από αυτά 
που είχαν μετασταθμεύσει ως TSP στην Ευρώπη, και ακολούθησε ένα άλλο Boeing, 
ένας «βετεράνος» B-17. 
Καθώς ο ήλιος έπεφτε όλο και περισσότερο στο ορίζοντα δίνοντας τη θέση του στο 
σκοτάδι, ήταν ώρα για τους διαφορετικούς πρωταγωνιστές, τα αεροπλάνα που γέ-
μισαν τον ουρανό με φωτοβολίδες και φώτα: οι Patrouille de Suisse, το «OTTO, το 
ελικόπτερο» (Schweizer 300C) με τα εκπληκτικά «chopperbatics» του, το ζευγάρι 
των RV4 του Fireflies Aerobatics Display Team, ένα NH90 της Βελγικής Αεροπορι-
κής Συνιστώσας, ο Vador με το F-16 και ένα δανέζικο C-130J που ήταν… πληθωρικό 
στη χρήση θερμοβολίδων. 
Το θέμα του Β΄ΠΠ επέστρεψε την επομένη, το Σάββατο, στην ημερήσια επίδειξη, 
όταν οι 5.000 θεατές της Παρασκευής έγιναν 40.000, με την επανεμφάνιση του 

Το εκπληκτικό SAAB SK37 Viggen του Ιστορικού Σμήνους της 
Σουηδικής Αεροπορίας. (Alex van Noye)
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