Γεύση από ταξίδι
Εμπειρίες από διάφορες γωνιές του πλανήτη
με τη Χάρις Χαραλάμπους

Τι παθαίνεις ...
αν δεν έχεις Uber!! *

*Ιστορία που λέχθηκε ζωντανά σε εκδήλωση Open
Microphone της Write CY, στα τέλη του 2018.

Κάνε ένα ταξίδι μαζί μου ...
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Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018, 4:50 το απόγευμα. Στέκομαι στην πύλη ενός spa σε ένα
προάστιο του Johannesburg και περιμένω ένα οδηγό να έρθει στις 5μμ να με πάρει στο
αεροδρόμιο. Η πτήση μου με την Emirates προς Dubai για να επιστρέψω Κύπρο αναχωρούσε
στις 7:10μμ και, όπως τα υπολόγισα, μέχρι τις 5:30μμ θα είχα επιστρέψει στο αεροδρόμιο και
θα προλάβαινα να επιβιβαστώ στη πτήση. Στο spa πήγα γιατι μετά από 5 εβδομάδες ταξιδιού
ως backpacker σε Ζάμπια, Μαλάουι και Μοζαμβίκη πραγματικά χρειαζόμουν ένα γερό
«τεκάλεμιτ».
Το ταξίδι μου ήταν μεν πολύ γεμάτο σε εμπειρίες αλλά παράλληλα έφαγα και
απίστευτη σκόνη, τα κουνούπια με γλέντησαν κανονικά, με ταλαιπώρησε και μια γερή
διάρροια στη Μοζαμβίκη και επιπλέον κουβαλούσα 20 κιλά σε σακίδια στους ώμους μου.
Είπα λοιπόν, αντί να πάω στο Μουσείο του Apartheid στο κέντρο της πόλης, που ήταν η άλλη
μου επιλογή, να έρθω στο spa, να χαλαρώσω, να κάνω το μασάζ μου, το scrub μου, το facial
μου, κλπ, - πιο φθηνά από ό,τι στην Κύπρο - να μπω και στο steam room, να λουστώ και να
πάω αεροδρόμιο.
Κανονικά, δεν θα είχα τόσες ώρες να σκοτώσω στο Johanessburg από τις 8:30 το πρωί
που προσγειώθηκα από τη Μοζαμβίκη μετά από δύο νυχτερινές πτήσεις. Έλα όμως που η
LAM, η εθνική αερομεταφορέας της Μοζαμβίκης επιβεβαίωσε τη φήμη ότι το όνομα της
σημαίνει Late Αnd Maybe, ακυρώνοντας μου την αρχική μου πτήση που θα με προσγείωνε
στο Johannesburg εκείνο τo απόγευμα, 3 ώρες πριν τη πτήση της Emirates. Μάλιστα, ούτε με
την Emirates θα πετούσα κανονικά εκείνη τη μέρα αλλά η Egypt Air με την οποία είχα κλείσει
το εισιτήριο Λάρνακα από/και προς Johannesburg ακύρωσε και εκείνη τη πτήση της και με
έκανε πάσα στην Emirates.
Στο spa, τελικά, οι υπηρεσίες ήταν δυστυχώς από μέτριες μέχρι κακές – για να
καταλάβετε, η δική τους εκδοχή του Σουηδικού μασάζ ήταν να με περιλούσουν με ένα κουβά
λάδι και να μου κάνουν μερικές απλές μαλάξεις – καμία σχέση με εκείνο που έπρεπε να ήταν
και εκείνο που χρειαζόμουν! Το σέρβις τους ήταν τόσο αργό που τελικά ούτε στο steam room
μπήκα, ούτε μπάνιο έκανα για να φύγουν τα λάδια.
Όπως και να έχει, sτις 5 παρά τέταρτο που τελείωσα, παίρνω μήνυμα στο whatsapp
από τον οδηγό που περίμενα ότι ήταν κολλημενος στην κίνηση αλλά να μην ανησυχώ γιατί
έστειλε τον αδελφό του να με πάρει. Οκκκ… Βγαίνω λοιπόν έξω στην πύλη και περιμένω.

Γίνεται 5μμ, γίνεται 5:10μμ, ε…αρχίζω πλέον κι αγχώνομαι…
Βέβαια, κάποιος που θα είχε την εφαρμογή (app) της UBER στο κινητό του, απλά θα
την άνοιγε, θα επέλεγε τον πιο κοντινό οδηγό στην περιοχή και θα έφευγε για αεροδρόμιο,
κάτι που εγώ όμως δεν μπορούσα να κάνω. Εγώ, ως αντιρρησίας συνείδησης ενάντια στην
τρομερή παρακολούθηση της Google, έχω διαγράψει το Gmail λογαριασμό μου, έχω
απενεργοποιήσει τα Google apps και το Play store στο κινητό μου και το μόνο app που
χρησιμοποιώ για σκοπούς επικοινωνίας είναι το Whatsapp.
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Ο αδελφός του οδηγού τελικά εμφανίστηκε στις 5:25μμ και λόγω του ότι ταυτόχρονα
άρχιζε η ώρα αιχμής στους δρόμους της πόλης, έγινε 6:05μμ να φτάσω στο αεροδρόμιο.
Τρέχω, πιάνω τα σακίδια μου από τη φύλαξη που τα είχα αφήσει και πάω στο check-in
area της Emirates. Πέντε μέτρα πριν από τους πάγκους του check-in, με σταματά μια
υπάλληλος της Emirates που δεν ήταν καθόλου χαρούμενη που με έβλεπε, η οποία μου λέει
με κάτι μούτρα “The flight is closed.”
«What do you mean, the flight is closed? Πρώτη φορά ακούω αυτή την πρόταση!».
Mούγκα η τύπισσα. Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Τίποτα!
«Σας παρακαλώ, αφήστε με να περάσω. Ήρθα από το πρωί στο αεροδρόμιο αλλά δεν
με αφήσατε να κάνω check-in (που ήταν αλήθεια), και απλά πήγα στο Μουσείο του Apartheid
(ναι, ψέματα, αλλά φαντάζεστε να της έλεγα ότι είχα πάει στο spa;!), και άργησε ο οδηγός να
με φέρει γιατί είχε κολλήσει στην κίνηση (που ήταν αλήθεια).»

Τίποτα, αμίλητη η άλλη.
Πλέον είμαι σε αναμμένα κάρβουνα, τελικά παίρνει το διαβατήριό μου, πάει αργάαργά σε ένα από τα check-in counters, περιμένει μιαν αιωνιότητα εκεί, γύριζε κιόλας να με
δει με τα ξινισμένα της μούτρα, κι έρχεται πίσω αργά-αργά και μου ξαναλέει “Τhe flight is
closed”. Οκ, πλέον ήθελα να τη δείρω!
Ζήτησα να μιλήσω με κάποιο supervisor και με πάσαρε σε μια κυρία η οποία μου είπε
ότι το check-in έκλεισε στις 6:10μμ και μου υπέδειξε το ticketing office τους δύο μέτρα πιο
πίσω. Στη πτήση των 7:10μμ δεν θα με έβαζαν, προφανώς.
Αλλά ούτε και στην επόμενη πτήση που θα έφευγε η ώρα 10μμ γιατί δεν ήμουν
κανονική πελάτης της Emirates, και η Εgypt Air, που θα έπρεπε να δώσει την άδεια για να
πετάξω η ώρα 10μμ, ήταν κλειστή. Ακολουθεί σοκ και «Κλάμα ο λαός – Πράξη 1η» και όταν
συνήλθα πλέον, βρήκα μια γωνιά και μια καρέκλα, δήθεν για να «κοιμηθώ» στο αεροδρόμιο.
Το πρωί, ενημερώνω με τη βοήθεια μιας φίλης μου την Εgypt Air (ΕΑ) Κύπρου, η οποία
λέει «Μάνα μου ρεεεεε, λυπόμαστε για την ταλαιπωρία, αλλά πρέπει να μιλήσεις με την
Εgypt Air στο Johannesburg!” Καλώ, λοιπόν, την ΕΑ του Johannesburg η οποία δεν είπε
«Μάνα μου ρεεεεε» αλλά «Θέλουμε 500 ευρώ να σου δώσουμε θέση στη πτήση της 5 ης
Σεπτεμβρίου», δηλαδή 30+ ώρες αργότερα.

Ακολουθεί «Κλάμα ο λαός- Πράξη 2η» και όταν τελικά συνήλθα και από αυτό το σοκ,
άρχισα να ψάχνω τις επιλογές μου με άλλες αερογραμμές για να πετάξω την ίδια μέρα.
Σίγουρα είχα περάσει πιο δύσκολες συνθήκες στα ταξίδια μου αλλά μου είχε στρίψει τόσο
πολύ που ήθελα να επιστρέψω στην Κύπρο το συντομότερο. Βάζω, λοιπόν, το χέρι μου βαθιά
στην τσέπη και πληρώνω 545 ευρώ την Qatar για να φύγω το ίδιο βράδυ προς Λάρνακα.
Ειρωνία: μια ώρα αργότερα, λαμβάνω email από την ΕΑ Κύπρου ότι θα μπορούσε να
μου δώσει δωρεάν θέση για τη πτήση στις 5 Σεπτεμβρίου. Too late!!
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Ίσως όμως να έπρεπε τελικά να ερχόμουν με εκείνη τη δωρεάν θέση γιατί την επόμενη
μέρα που επέστρεψα Κύπρο, παρέλαβα το laptop μου από το service center στο οποίο το είχα
αφήσει για το δικό του τεκάλεμιτ και λίγες ώρες αργότερα μου το έκλεψαν από το αυτοκίνητό
μου στην εντός των τειχών Λευκωσία!
Αν είμαι αυτή τη στιγμή ζωντανή και σας διηγούμαι την ιστορία είναι γιατί ΟΛΑ μου τα
(ΑΜΕΤΡΗΤΑ) αρχεία ΔΕΝ ήταν στο desktop ή στο σκληρό μου δίσκο μαζί με τον υπολογιστή!
Εν κατακλείδι, λοιπόν, ως απάντηση στο ερώτημα «Τι παθαίνεις αν δεν έχεις Uber;»
μπορεί να είναι υπερβολή να πούμε η “Uber saves lives”, αλλά σίγουρα στο Johannesburg …
“UBER SAVES FLIGHTS!”.
Σας ευχαριστώ!
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