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Η μακρά παράδοση solo display team της βελγικής 
αεροπορίας, σήμερα πλέον γνωστής ως Αεροπορικής 

Συνιστώσας των Βελγικών Ενόπλων Δυνάμεων, πηγαίνει 
πίσω στο 1979, έναν μόλις χρόνο μετά την άφιξη των 
πρώτων Viper της ευρωπαϊκής «Αγοράς του Αιώνα». 

Έκτοτε, κάθε δύο ή τρία χρόνια επιλέγεται ένας νέος πιλότος 
για τις εμφανίσεις της Ομάδας εντός και εκτός Βελγίου. Και 

φέτος η «αλλαγή φρουράς», που είχαμε προαναγγείλει 
(Π&Δ 377, «Ακροβατώντας με τον «Gizmo»), συνέπεσε με 

ένα καινούριο livery για το F-16ΑΜ επιδείξεων. 

Με τη συνεργασία του Bartek Bera

Belgian Air Component 

Dark Falcon 
& «VaDor»
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Ο προηγούμενος πιλότος solo display, επισμηνα-
γός Tom «Gizmo» De Moortel, πραγματοποίησε 
την τελευταία πτήση επίδειξης στις 10 Νοεμβρίου 
2017 και αμέσως μετά «παρέδωσε» τα καθήκοντά 
του στη νέα επιλογή του Αρχηγείου της Belgian Air 
Component (BAC), τον επισμηναγό Stefan «Vador» 
Darte, ο οποίος ως είθισται σχημάτισε την ομάδα που 
θα τον υποστηρίζει την περίοδο 2018-2020. Ο ίδιος, 
όπως και ο προκάτοχός του, είναι ένας ιδιαίτερα 
έμπειρος χειριστής με 3.000 ώρες στο ενεργητικό 
του, τις οποίες συγκέντρωσε τα τελευταία 20 χρόνια, 
περιλαμβανομένης και πολεμικής εμπειρίας. Στα 
αμέσως προηγούμενα καθήκοντά του, πριν από την 
επίζηλη θέση στην ομάδα επιδείξεων μεμονωμένου 
αεροσκάφους, ήταν εκπαιδευτής στην 1η Μοίρα της 
BAC με έδρα στη βάση της Florennes.
Εξασκώντας το… δικαίωμα κάθε νέου πιλότου της 
ομάδας ο «Vador» παρουσίασε τους νέους ελιγ-
μούς που θα ήθελε να βάλει στο πρόγραμμα της 
νέας τριετίας, αλλά πήγε και ένα βήμα παραπάνω 
προτείνοντας και καινούργια εμφάνιση για το αε-
ροπλάνο επιδείξεων. Η συγκυρία ήταν καλή διότι, 
όπως είχαμε γράψει και στην αναφορά μας πριν από 
έναν χρόνο, το «FA-123» που χρησιμοποιείτο στην 
προηγούμενη σαιζόν είχε συμπληρώσει τις ώρες για 
συντήρηση και δεδομένου ότι ένα F-16 κάνει μόνο 
μία «θητεία» ως αεροσκάφος επιδείξεων, θα έπρε-
πε να παραδώσει τα σκήπτρα. 
Έμπνευση και επίκεντρο της σχεδίασης νέου liv-
ery ήταν η 40η επέτειος της εισαγωγής του F-16 
σε βελγική υπηρεσία, που έδωσε και την ιδέα του 
«αρπακτικού» που θα πρόβαλε τα αεροδυναμικά 
και μαχητικά χαρακτηριστικά του Fighting Falcon. 
Η «εικόνα» του «Dark Falcon» συμπληρώθηκε 
και από μερικά άλλα στοιχεία, όπως το callsign του 
χειριστή «Vador» (Darth Vader ή… Dark Vador) από 
τον κόσμο του «Πολέμου των Άστρων» και την απαί-
τηση για… χρωματική και στιλιστική απλοποίηση της 
σχεδίασης, για να μπορεί να περάσει από την οθόνη 
του υπολογιστή στο αεροπλάνο. Ο Darte είχε την 
ιδέα για μια σύνθεση με καμπύλες στην άτρακτο και 
την πτέρυγα που θα θύμιζαν πτέρωμα γερακιού και 
θα τόνιζαν τη ροή του αέρα και τα σημεία εμφάνισης 
και ανάπτυξης των δινορευμάτων (τα οποία κάνουν 
τόσο εντυπωσιακούς τους ελιγμούς του F-16). Για 
να γίνει όμως η ιδέα πράξη, η Ομάδα απευθύνθη-
κε στον έμπειρο και ταλαντούχο σχεδιαστή Nicolas 
De Βoeck που συνεργάστηκε με τον ειδικό στην 
ψηφιοποίηση σχεδίων Johan Wolfs. Έτσι, τα πρό-
χειρα σκίτσα του Darte έγιναν τελικά ένα τολμηρό 
τρισδιάστατο δημιούργημα που θα «έντυνε» το 
Fighting Falcon προκειμένου να το μετατρέψει στο 

Οι εμφανίσεις του Dark Falcon 
συνοδεύονται με χρήση Smokewinder, αν 
και ο «Vador» χρησιμοποιεί όπου μπορεί 

και θερμοβολίδες. 

Ο επισμηναγός 
Stefan «Vador» 

Darte χαιρετά τους 
φωτογράφους σε 

αυτήν την κοντινή 
προσέγγιση. 

Το μαύρο radome είναι μια πρωτιά για 
βελγικό F-16. Προσέξτε όμως ότι οι κεραίες 
τού IFF APX-111 και τα καλύμματα του RWR 

παραμένουν στο «φυσικό» γκρι χρώμα. 

εντυπωσιακό και δυναμικό αποτέλεσμα που θα αιχμα-
λώτιζε το μάτι των θεατών στα airshow. Το γεγονός ότι 
η σχεδίαση έπρεπε να είναι σε τρία χρώματα -μαύρο, 
λευκό και γκρι- ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για τους 
δημιουργούς της. 
Η διαδικασία δεν ήταν ούτε απλή ούτε εύκολη και είχε 
αρκετά απρόοπτα. Ένα από αυτά ήταν η ανάγκη για μαύ-
ρο αεροδυναμικό κάλυμμα ραντάρ που ήθελαν οι δη-
μιουργοί της σχεδίασης για να είναι ομοιόμορφη, κάτι 
όμως που δεν είχε ξαναγίνει σε βελγικό Viper. Όπως 
ομολογεί ο ίδιος ο Darte, ήταν ιδιαίτερα διστακτικός στο 
να το προτείνει στην ηγεσία της BAC, αφού κάτι τέτοιο θα 
δυσκόλευε την έγκρισή του: η βαφή του radome ίσως 
μείωνε τις διηλεκτρικές του ιδιότητες και αυτό δεν μπο-
ρούσε να γίνει σε αεροπλάνο που θα επέστρεφε σε επι-
χειρησιακή χρήση (βλέπε πλαίσιο). Επιπλέον, επειδή 
δεν μπορεί να γίνει αποχρωματισμός του «θόλου», η 
ηγεσία της BAC ήταν και στο παρελθόν διστακτική στον 
μόνιμο χρωματισμό του. Έτσι, βρέθηκε ένα εφεδρικό 
αεροδυναμικό κάλυμμα που θα χρησιμοποιηθεί προ-
σωρινά και η πρόταση… πέρασε! Το «ασπρόμαυρο» 
μοτίβο «διακόπτεται» αρμονικά από τα εθνόσημα και 
τη βελγική σημαία στα ακροπτερύγια του οριζόντιου 
πτερώματος. Από την πλευρά της η ηγεσία της BAC 
ήθελε να τονίζει τη διεθνή συνεργασία στο πρόγραμμα 
του F-16 και αυτό το χαρακτηριστικό έπρεπε να ενσω-
ματωθεί στη σχεδίαση. Η λύση βρέθηκε στις σημαίες 
της ουράς, η αριστερή από τις οποίες θα αλλάζει με 
τη σημαία της χώρας που φιλοξενεί το αεροσκάφος 
επίδειξης. Αν ψάξει κανείς να βρει στοιχεία Star Wars, 
υπάρχουν και αυτά -μικρά και διάχυτα- σε όλο το μοτί-
βο, όπως στη θύρα της φωλεάς του ριναίου σκέλους, 
τα κοιλιακά ουραία πτερύγια και φυσικά την κάσκα του 
«Vador». Μια άλλη απαίτηση, με δεδομένη την τριετή 
θητεία του αεροσκάφους, ήταν η σχεδίαση να ενσωμα-

Το Dark Falcon livery προβάλλει τα 40 χρόνια 
υπηρεσίας των F-16 στην βελγική αεροπορία. 
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«Dark Falcon», η επίδειξη!
Παράλληλα με την προετοιμασία του αεροπλάνου ο Stefan 
«Vador» Darte ξεκίνησε την προπαρασκευή του νωρίς φέ-
τος, αμέσως μετά την τελική έγκριση της ρουτίνας της επί-
δειξης, «βάζοντας» αρχικά πολλές ώρες στον εξομοιωτή 
και μετά σε F-16. Λόγω της πρόσφατης μετάπτωσης χειρι-
στών, το 2018 θα είναι μικτή χρονιά σε ό,τι αφορά στη σύν-
θεση της ρουτίνας: η αποκαλούμενη «flat display routine», 
που προορίζεται για την περίπτωση που ο καιρός στον χώρο 
επίδειξης είναι «κλειστός» με νέφωση, θα παραμείνει πε-
ρίπου η ίδια με του 2017. Η κανονική «ρουτίνα» όμως είναι 
εντελώς καινούργια και περιέχει την προσωπική παρέμβα-
ση του «Vador», που επέλεξε στην εκτέλεσή της να «κρα-
τήσει» το αεροπλάνο όσο το δυνατόν κοντύτερα στο κοινό, 
σχεδόν σε επαφή με τη «γραμμή ασφαλείας» στο «crowd 
line» και με μικρές προσαρμογές ανάλογα με το airshow. 
Επιπλέον, ενσωματώνει και πολλούς ελιγμούς στο κατα-
κόρυφο επίπεδο με εναλλαγές στο οριζόντιο που απαιτούν 
«κλειστούς» ελιγμούς ρολ. Αν και καταπονούν τον χειριστή, 
είναι αυτοί που παράγουν τα χαρακτηριστικά δινορεύματα 
στα LERX για τα οποία είναι διάσημο το F-16. Ο «Vador» 
συνδυάζει τη χρήση των smokewinder στα ακροπτερύγια 
με θερμοβολίδες (όπου αυτό είναι δυνατόν και επιτρέπεται 
για λόγους ασφαλείας), για ένα πραγματικά εντυπωσιακό 
αποτέλεσμα που διαρκεί 9 περίπου λεπτά. Απολαύσαμε τον 
«Vador» σε αρκετές από τις 15 προγραμματισμένες για φέ-
τος επιδείξεις του με αποκορύφωμα το RΙΑΤ, που μαζί με το 
εντυπωσιακότατο καινούργιο «Dark Falcon» μας γοήτευσε 
για άλλη μια φορά, όπως είχε κάνει και ο προκάτοχός του 
«Gismo». Περιμένουμε όμως να τον δούμε και επί ελληνι-
κού εδάφους στην Τανάγρα, στο Athens Flying Week 2018 
στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου, ελπίζοντας να διακρίνουμε και 
την ελληνική σημαία στο πτερύγιό του.

τώνει και προβλέψεις για εύκολες αλλαγές τα δυο 
επόμενα χρόνια, που θα «φρεσκάρουν» την εμφά-
νισή του χωρίς να χρειάζεται πλήρης ανασκευή της. 
Πάνω σ’ αυτό το θέμα όμως η Ομάδα κρατά τα χαρτιά 
της κλειστά και σε όσους επιμένουν να ρωτούν, προ-
τείνει να απολαύσουν την κάθε σαιζόν επιδείξεων 
ξεχωριστά. 

Βάφοντας το «Μαύρο Γεράκι»
Με την προοπτική της τρίχρονης υπηρεσίας του το 
FA-101 («86-0077») αποχρωματίστηκε πλήρως, 
«μασκαρίστηκε» σε επίμαχα σημεία (εισαγωγές και 
εξαγωγές, καλύπτρα, κεραίες κ.λπ.) και ξαναβάφη-
κε λευκό, που είναι το χρώμα-βάση του νέου livery. 
Στη συνέχεια το πάνω μέρος της ατράκτου έγινε μαύ-
ρο, που είναι το κυρίαρχο χρώμα στη συγκεκριμένη 
περιοχή. 

Οι μεγάλες γραμμές του πολύπλοκου σχεδίου δημι-
ουργήθηκαν με χαρτοταινίες μασκαρίσματος και οι 
λεπτομέρειες έγιναν επίσης με μάσκες που «κόπη-
καν» όμως σε plotter. Γράμματα και εθνόσημα ήταν 
στένσιλ που τοποθετήθηκαν επάλληλα για τα διά-
φορα χρώματα βαφής. Ας σημειωθεί ότι τα χρώματα 
που χρησιμοποιήθηκαν είναι τυπικά επιχρίσματα της 
εταιρείας Akzo-Nobel που προμηθεύει γενικότερα 
την BAC για τα F-16 της. Το πιο περίπλοκο κομμάτι 
ήταν αναμφίβολα το «γεράκι» της ουράς, στο οποίο 
το σχέδιο έγινε επίσης με μάσκες προερχόμενες 
από κοπτικό βινυλίου σε 12 διαφορετικά στρώματα, 
6 για κάθε πλευρά. Η βαφή στο σημείο ήταν επίσης 

Το εντυπωσιακό 
«πτέρωμα γερακιού» 
καλύπτει το κάτω μέρος 
του Dark Falcon.

Η μία από τις δύο βελγικές σημαίες στα ουραία ακροπτερύγια εναλλάσσονται με τη σημαία του 
κράτους που φιλοξενεί την επίδειξη, οπότε περιμένουμε να δούμε και την ελληνική στην Τανάγρα.

H επίδειξη 
ενσωματώνει 
πολλούς 
ελιγμούς στο 
κατακόρυφο 
επίπεδο με 
εναλλαγές στο 
οριζόντιο και 
«κλειστούς» 
ελιγμούς ρολ, 
που παράγουν 
τα δινορεύματα 
για τα οποία είναι 
διάσημο το Viper.

διαφορετική, υδροδιαλυτή, ώστε να γίνει καλύτερη 
κάλυψη των μικρών επιφανειών έπειτα από κάθε 
μάσκα. Το radome ήταν το μόνο κομμάτι που βάφηκε 
εκτός των κόλπων της BAC σε ειδική εγκατάσταση. 
Παρά το γεγονός ότι ήταν εφεδρικό απάρτιο, επι-
χρωματίστηκε με ειδική διαδικασία σε πολύ λεπτά, 
διαδοχικά στρώματα ώστε η διαπερατότητα των ηλε-
κτρομαγνητικών κυμάτων να είναι ομοιόμορφη. Η 
συνολική προσπάθεια της βαφής του «Dark Falcon» 
απαίτησε επτά εβδομάδες ανάμεσα στην είσοδο και 
την έξοδο από το υπόστεγο στις 23 Απριλίου 2018, 
συμπεριλαμβανομένης και της μίας εβδομάδας που 
απαίτησε ο αποχρωματισμός. π&δ
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