ISRAEL...Mission not impossible!
****************************************
ΓΕΝΙΚΑ
Επισκευθήκαμε τό Ισραήλ προκειμένου νά δούμε από κοντά τούς Αγίους Τόπους χωρίς
τήν δέσμευση πού θά είχε κάποιος άν έμπαινε σέ γκρούπ μέ γριές τής Ενορίας.
Μέ τό βιβλίο στό χέρι, περπατήσαμε τούς 4 τομείς τής Ιερουσαλήμ (ΧριστιανικόΜουσουλμανικό-Εβραικό-Αρμενικό),μπήκαμε σέ όλες τίς Εκκλησίες κατά τήν διαδρομή
τού Γολγοθά,φωτογραφήσαμε τόν ιερό χώρο τού Θόλου τού Βράχου,τό τείχος τών
Δακρύων,τά Αρμενικά μαγαζιά,τό Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο.
Αφήσαμε τό αυτοκίνητο πίσω καί μέ λεωφορείο επισκευθήκαμε τήν Βηθλεέμ στά
κατεχόμενα.Οδηγήσαμε κατόπιν τήν κατηφορική ερημική διαδρομή στή Νεκρά
Θάλασσα.Κολυμπήσαμε μέσα στό υπέρτονο υγρό της.Φρικιάσαμε από τό τοπίο στά
Σόδομα.Ανεβήκαμε στό οχυρό Masada.Στήν βάση του είναι τό χαμηλότερο αεροδρόμιο
του κόσμου Bar Yehuda –1300ft.Ειδαμε νεοφώτιστους νά βαφτίζονται στόν Ιορδάνη
ποταμό καί έναν Αιθιοπικό γάμο εκεί.Περπατίσαμε τήν περιοχή τής λίμνης ΓαλιλαίαςΤιβεριάδας,Ναζαρέτ,εκεί όπου ο Ιησούς δίδαξε ,ψάρευε καί έζησε πρίν τήν σύλληψή
του.
Πίσω στήν Χάιφα,απορήσαμε μέ τό ανεκδιήγητο Μνημείο Bahai,πού καταλαμβάνει
έκταση όσο τό μισό βουνό τής Χάιφα.Απίστευτη η ομορφιά,η φροντίδα καί ο πλούτος
τής περιοχής αυτής.Παραπίσω,είδαμε καί τόν πανάρχαιο χώρο καί τό....αεροδρόμιο τού
Αρμαγεδώνα.Εκεί πού θά γίνει η τελευταία μάχη ανάμεσα στό Καλό καί Κακό !!
Τό Ισραήλ ιδρύθηκε μόλις τό 1948 σέ εδάφη πατρογονικά μέν αλλά πού ήδη
εκατοικούντο από 1000ετίας από Φιλισταίους,Παλαιστίνιους ,Αραβες.Αυτό μέχρι
σήμερα δημιουργεί μεγάλη αντίδραση στούς δέ αλλά καί ετοιμοπόλεμη κατάσταση
στούς μέν.Σήμερα τό κράτος είναι πολύ ισχυρό καί πλούσιο.Τά καλύτερα μυαλά τού
κόσμου πήγαν εκεί προκειμένου νά τό φτιάξουν .Ο στρατός υποχρεωτικός σέ αγόριακορίτσια από τα 18-21.Κατόπιν καθε χρόνο καί μέχρι τά 45 ένας μήνας αναμνηστική
δόση.Σάν νά μή φτάνει αυτό,εισάγουν Αιθίοπες γιά τήν ενίσχυση τής
Στρατοαστυνομίας καί πληρώνουν κάτι...καλόπαιδα ιδιωτικούς σεκουριτάδες τής K9
Solutions μέ πλήρη εξάρτιση γιά τόν έλεγχο τών Παλαιστινίων.Παράγουν αγροτικά
προιόντα πού εξάγονται παντού.Παράγουν 3 τύπους μαχητικών αεροσκαφών καθώς
καί τό Gulftream.Επίσης,οπλικά συστήματα καί ηλεκτρονικά. Ο τουρισμός τους είναι
τεράστιος καί απ'όλο τόν κόσμο.Τό κόστος ζωής δέν είναι φθηνό.
Η χώρα δέν έχει Σύνταγμα. Υπάρχουν 32 κόμματα στήν Βουλή τους, Knesset. Οι
υπερσυντηρητικοί Υπερορθόδοξοι Haredim ντύνονται μέ τά περίεργα μαύρα
ρούχα,προσεύχονται στό τείχος τώ Δακρύων γιά τούς εαυτούς τους ή γιά λογαρασμό
πλούσιων Αμερικανοεβραίων,παίρνουν επιδότιση από τό κράτος
γιά κάθε έξτρα
παιδί,δέν δουλεύουν,δέν πληρώνουν φόρους,δέν αναγνωρίζουν τήν εκάστοτε
κυβέρνηση ! Ο λαός συμπεριφέρεται ανάλογα μέ τόν τόπο καταγωγής του.Ορισμένοι
δέν μιλούν κάν Εβραικά.Πολλλοί μιλούν Γίντις ή Αγγλλικά μόνο.Βεβαίως υπάρχουν καί
οι ...Εβραίοι Αραβες μέ θρήσκευμα μουσουλμανικό ή Χριστιανικό ή Κοπτικό ή Συριακό
ή Αρμενικό !!! Φοβερό μπέρδεμα. Πλήν ΑΟΡΑ,δέν τούς είδαμε ιδιαίτερα φιλόξενους ή
φιλικούς.Τό δείχνουν ότι δέν έχουν ανάγκη κανέναν.Σέ πολλές περιπτώσεις νοιώσαμε
τήν αλαζονία και επιθετικότητα.Σέ όλες τίς φάσεις υπάρχει μιά υστερική σχεδόν
προσήλωση σέ τυπολατρείες Security.Δέν μάς κάνει εντύπωση αφού όλες οι γνωστές

εταιρίες πού βλέπετε γύρω σας,είναι Εβραικών συμφερόντων καί γίνεται εξαγωγή τής
τεχνογνωσίας.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
Αν επιμένετε νά πάτε σάν ΓΑ στό Ισραήλ,η περιπέτεια σας αρχίζει 20μέρες πρίν τήν
υπολογιζόμενη πτήση σας μέ αίτηση Εισόδου στό FIR,στήν Υπηρεσία Ασφαλείας
Πτήσεων, ASOC,όπου στίς 3 σελίδες θά γράψετε τά πάντα.Υποχρεωτικό είναι νά βρείτε
καί έναν σπόνσορα-καλό ανθρωπο-εγγυητή πού θά εγγυηθεί γιά σας τήν καλή
συμπεριφορά σας καί πρίν σας δώσουν τήν τελική εγκριση θα τόν ενοχλήσουν 2
φορές γιά έξτρα πληροφορίες.Επί 20 μέρες επίσης θά σας καλούν στό κινητό γιά
προσωπικές εξτρα ερωτήσεις.Αν εγκριθήτε,θά σας δώσουν 2 κώδικες μέ τους οποίους
θά μπήτε στό Site τους γιά νά ορίσετε εσείς άλλους 3 κώδικες.
Τήν ημέρα τής αναχώρισης καί πρίν τήν κατάθεση Σχεδίου Πτήσης θά τούς
τηλεφωνήσετε ώστε νά είναι StandBy. Απογειώνεσθε καί μετά τήν Κύπρο τούς καλείτε
στήν ειδική συχνότητα τού Tel Aviv Identification.Αν απαγγείλετε τούς κώδικες καί
άλλες ερωτήσεις σωστά,σάς καλοσωρίζουν διαφορετικά σάς γυρνάνε πίσω.Σημειωτέον
αυτά δέν είναι γιά τήν προσγείωση αλλά γιά νά πλησιάσεις τό FIR τους καί μόνο!
Κατόπιν μιλάτε μέ Tel Aviv Control=>Pluto Control=>Haifa TWR.
Thats it .Piece of cake πού λένε καί οι Αμερικανοί.Στήν άφιξη στό Αpron,καλό είναι νά
σας περιμένει ο σπόνορας σας από τήν ΑΟΡΑ.Τελώνηδες,Αστυνομικοί,Σεκουριτάδες θά
φροντίσουν νά σάς κάνουν τρελλές ερωτήσεις ξανά καί ξανά.Αν πεισθούν,σέρνετε τό
Α/Φ στό πάρκινγκ καί σάς κλειδώνουν τήν προπέλλα !!.Ο σπόνσορας θά σας οδηγήσει
και στά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα πού είναι εκτός αεροδρομίου.Μετά είσθε ελευθεροι.
Τήν ημέρα τής αναχώρισης πίσω, θά χρειασθείτε μιάμισυ τουλάχιστον ώρα γιά νά
πείσετε τούς Σεκουριτάδες ότι ο σκοπός τής παραμονής σας ήταν αγαθός.Δέν μιλήσατε
ή συναναστραφήκατε μέ μουσουλμάνους καί αν ναι τί ακριβώς είπατε ? Πού
περιηγηθήκατε καί γιατί ?Πού μείνατε καί γιατί ?Πακετάρατε μόνος τόν μπόγο σας ή
βάλατε οπαδό τής Χαμάς καί Χεζμπολάχ νά το κανει γιά σας ? Θά πάτε στό μέλλον σέ
Αραβικές χώρες ?Εχετε φίλους Λιβανέζους ?
Αφού εξαντληθείτε κανονικά ,θά πάτε πάνω νά πληρώσετε ένα σύνολο45Ευρώ γιά
μιά εβδομάδα, ενώ χάντλινγκ δέν έχει, αφού σάς τό κάνει δωρεάν ο
σπόνσορας,καταθέτετε σχέδιο πτήσης,έρχεται καί ο πιλότος/βενζινάς,φουλάρετε μέ
1,25Ε/λίτρο, (στήν Κύπρο 3,35) ζητάτε Startup καί φεύγετε.
Εμείς ,επειδή είμαστε καί γκαντέμηδες,χάσαμε καθ'οδόν τό Τρανσπόντερ μας καί
αναγκασθήκαμε(διά ροπάλου) από τό “Λευκωσία Κοντρόλ” ή νά γυρίσουμε πίσω στή
Χάιφα ή νά προσγειωθούμε στή Πάφο.Τυχόν παρακάλια γιά πτήση στα 1000 πόδια
μέχρι τήν πατρίδα δέν απέδωσαν.Καταβείτε,επισκευάστε το καί ξαναφεύγετε !
Ακούγεται απλό εεε? Μαύρες σκέψεις γιά ξεπαράδιασμα 400-500 Ευρώ Χάντλινγκ
άρχισαν νά μάς κυριεύουν.Καί πού στήν Κύπρο επισκευάζουν XPDRs? Πουθενά.Μιά
αλληλουχία γεγονότων,τηλεφώνων,γνωριμιών καί βρήκα τήν επόμενη μέρα στή
Λάρνακα τό μοναδικό παλιό Replacement γιά νά συνεχίσω τό ταξείδι τήν μεθεπομένη.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Στούς Γιώργο Κούμη ,Δημήτρη Χατζηνεοφύτου(τοπικοι χειριστές γιά τήν βοήθεια στό
συντονισμό)
Στήν διαχειρίστρια τού αεροδρομίου HERMES καί ευγενικούς Αναστασία,Γεωργία,Πάνο
γιά τήν ΔΩΡΕΑΝ βοήθεια στή χαρτούρα καί στά ατέλειωτα μπές-βγές στύς χώρους.

Στόν Αυγουστίνο τής Griffon Aviation γιά τίς γνωριμίες καί Σπύρο Βλάχο τής
AIRMOTIVE στή Λάρνακα πού έφαγε ένα πρωινό νά μου βρεί υποκατάστατο.
Στόν Ευγένιο Schneider πού προσεφέρθη νά μέ ηρεμήσει καί νά μέ σέρνει από
αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο μέχρι νά εξυπηρετηθώ.
Τήν ΑΟΡΑ Ισραήλ πού μέ βοήθησε σάν οικογένεια σέ όλες αυτές τίς φάσεις τού
ταξειδιού καί ειδικότερα τούς Shay Popper & Yigal Merav (Γιούλη έχεις χαιρετίσματα )

LINKS
http://www.aopa.org.il/site/content/blogcategory/76/137/
http://www.iaa.gov.il/Rashat/en-US/Airports/Haifa/
http://www.hermesairports.com/

ΦΩΤΟΑΛΜΠΟΥΜ
Πλησιάζοντας τήν Χάιφα

RWY 34 Approach

Τό LLHA από βορρά

Terminal

Ιερουσαλήμ-καλόγριες

Κορίτσια γιά πείραγμα !!

Τείχη Ιερουσαλήμ,Μουσουλμάνοι & Βατικανό

Μετόχι Γεθσημανής-Γολγοθάς

Υπερορθόδοξοι Haredim

Προσευχές Ραββίνων στό τείχος τώ Δακρύων

Μουσουλμάνες μελετούν Κοράνι στόν ιερό χώρο τού “Θόλου του Βράχου” δίπλα.

Λόφος Σιών-Εκκλησία Κοίμησης Θεοτόκου

Μπλόκο ελέγχου στό δρόμο

Appartheid στήν Ιερουσαλήμ

Ο συγγραφέας του άρθρου στή Νεκρή Θάλασσα!

Πυκνά άλατα στήν παραλία Νεκράς Θάλασσας καί τό χαμηλότερο αεροδρ.κόσμου -1300 πόδια

Οχυρό ομαδικής αυτοκτονίας Ιουδαίων Masada

Σάββατο γιορτής Shukhott

Πρός αιώνια τιμωρία ....

Appartheid δρόμος πρός Βηθλεέμ

Παρατηρητήιο Ισραηλινών στή Βηθλεέμ

Αιθίοπας μισθοφόρος πολιτοφύλακας

Τελετουργική πομπή νεώτερου δόγματος

Προσευχή στήν Φάτνη,Ναός Γέννησης,Βηθλεέμ

Πολυμελής οικογ. Haredim - Ιερουσαλήμ

Τριπλός διαχωρ. κατεχόμενων μέ ηλεκτροφόρα

Αρχ.τοποθεσία & αεροδρόμιο Αρμαγεδώνα !!

Ναζαρέτ-Ναός Ευαγγελισμού

Γιορτινό ντύσιμο Ισραηλιτών

Ιορδάνης ποταμός-Νεοβαπτιζόμενοι Ρώσοι

Κοπτικός Αιθιοπικός γάμος -Ιορδάνης

LLHA- G.A.Apron-Departure

Χάιφα-Κομμάτι από τόν τόπο λατρείας Περσικής αίρεσης Bahai

