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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ  ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  BREITLING  JET  TEAM  
 ΣΤΟ  ΠΑΛΑΙΟ  ΦΑΛΗΡΟ 

 
Το  διάσηµο  αεροπορικό  σµήνος  επιδείξεων  BREITLING  JET  TEAM, στα  πλαίσια  του  
παγκόσµιου  προγράµµατος  επιδείξεων  του  σµήνους, θα  επισκεφθεί  την  χώρα  µας  και  θα  
πραγµατοποιήσει  αεροπορικό  show,τo  Σάββατο  15  Οκτωβρίου  2011, ώρα 12:00µ.µ. , στην  

περιοχή  του  Φλοίσβου. 
 

H Οµάδα Αεροπορικών Επιδείξεων  BREITLING  JET  TEAM (BJT)  ιδρύθηκε  το  2003, 
αποτελείται  από  8  αεροσκάφη  L39  Albatros  και  οι   πιλότοι  του  σµήνους  είναι  από  τους  

πλέον  έµπειρους  στην κατηγορία  τους  καθώς  όλοι  οι  ιπτάµενοι  είναι  πρώην  πιλότοι  
µαχητικών  αεροσκαφών, 

 µε  πτητική  εµπειρία  από  4.800  έως  7.000  ώρες  πτήσης. 
 

Το  σµήνος  τα  τελευταία  9  χρόνια  έχει  εκτελέσει  πάνω  από  350  show  σε  21  χώρες  ενώ  
ενδεικτικό   των  δυνατοτήτων  του  σµήνους  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  ο  επικεφαλής  και  αρχηγός  

της  οµάδας  JACQUES  BOTHELIN , µε  πάνω  από  10.000  ώρες  πτήσεως, έχει  ηγηθεί  σε  
τουλάχιστον  2.600  πτήσεις  σε  28  χώρες.  

 
Αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι  η  εναέρια  επίδειξη  έχει  διάρκεια  22  λεπτά, όπου  εκτελούνται  

εντυπωσιακοί  ακροβατικοί  ελιγµοί  σε  σχηµατισµό  8  αεροσκαφών  ενώ  η  όλη  εκδήλωση  
πληρεί  όλους  τους  ∆ιεθνείς  Κανόνες  Εναέριας  Κυκλοφορίας  και  Ασφάλειας  και  

πραγµατοποιείται  τιµώντας τα 100 χρόνια παρουσίας της  Πολεµικής  Αεροπορίας στην Ελλάδα. 
 

Η  επιλογή  του  Παλαιού  Φαλήρου  ως  πεδίου   επίδειξης  τιµά  την  Πόλη  µας  και  σηµαντικό  
ρόλο  στο  αίτηµα  του  σµήνους  έπαιξε  η  κατά  γενική  οµολογία  µεγάλη  επιτυχία  των  

προηγούµενων  show  που  έλαβαν  χώρα  στον  Φαληρικό  Όρµο  ενώ  το  γεγονός  ότι  η  Ελλάδα  
συµπεριλήφθη  στο  πρόγραµµα  επιδείξεων  του  σµήνους   κρίνεται   ιδιαίτερα  σηµαντικό  αν  
αναλογισθεί  κανείς  ότι  ετησίως  υποβάλλεται  µεγάλος  αριθµός  αιτηµάτων  για  επίδειξη  εκ  

των  οποίων  ικανοποιείται  κάποιο  µέρος. 
 

Η  επίδειξη  των  BJT  πρόκειται  να  συγκεντρώσει  το  ενδιαφέρον  του  ηµερήσιου, ηλεκτρονικού  
και  ειδικού  τύπου  ενώ  και  η  προσέλευση  του  κόσµου  όπως  και  στις  προηγούµενες  ανάλογες  

επιδείξεις, αναµένεται  εντυπωσιακή. 
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