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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:

Το "Ελληνικόγωνιακό κατάστηµα":
"Παντοπωλείο" (Μίνι Μάρκετ) - Μια περιπέτεια για τις αισθήσεις
(Απο το µέλος του NLUK Stephanie Krips, Γούρνες (Κρήτη)

Εισαγωγή: To κατάστηµα της θείας Έµµας είναι ένας όρος λαϊκού ιδιώµατος που χρησιµοποιείται στη
Γερµανία για µικρές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, στις οποίες πωλείτε φαγητό και άλλα αντικείµενα
καθηµερινής χρήσης. Είναι σηµαντικό ότι η θέση είναι συχνά τόσο µικρή ώστε µόνον ένα άτοµο,
συνήθως ο ιδιοκτήτης του καταστήµατος προσωπικά - = ή η "θεία Έµµα" - εργάζεται εκεί, βλ. επίσης
την Wikipedia στη διεύθυνση: [ http://de.wikipedia.org/wiki/Tante-Emma-Laden ]. Στην Ελλάδα (και
την Κρήτη), που είναι γνωστά µε τον όρο "Παντοπωλεία" (Μίνι Μάρκετ). Όπως απαιτείται στη ∆υτική
και Κεντρική Ευρώπη, τα µαγαζιά " της γωνίας" δίνουν τη
θέση τους στις µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ, θα τα βρείτε
σε πολλά µέρη στην Κρήτη.
Στο παλιό καλό γωνιακό κατάστηµα, µπορείτε να
µετακινηθείτε δύσκολα. Υπάρχει µόνο µια παρτίδα προϊόντων
που δειγµατίζονται σε ένα µικρό δωµάτιο όπου και πωλούνται.
Κάποιος µε το ανάστηµα του Bud Spencer µάλλον δεν θα
έπρεπε να βρεθεί σε ένα τέτιο κατάστηµα γιατί σίγουρα κάπου
θα κολλούσε. Όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να προσφέρετε
στον εαυτό σας την απόλαυση να επισκεφθεί και να αγοράσει
κάτι απο ένα παντοπωλείο στη Κρήτη. Βλ. Φωτο¨:Βαγγελιώ,
γυναίκα του Μίνι Μάρκετ στους Ζωφόρους.
Στην
Κρήτη,
εξακολουθούν
να
υπάρχουν
παντού,
ακόµη και σε µεγάλες
πόλεις, πολλά από
αυτά
τα
µικρά
καταστήµατα που έχουν «σχεδόν τα πάντα», αλλά και ό, τι
λείπει από τα µεγάλα σούπερ µάρκετ.Επιπλέον ακόµη και
χωρίς γνωρίζουν τους πελάτες τους χαιρετούν, αν κάποιος δε
πάει για 2 - 3 ηµέρες στο κατάστηµα,ρώταν παντου να µάθουν
"είσαι άρρωστος;". Ξέρουν τις προτιµήσεις του πελάτη σε
φρούτα ή λαχανικα, το είδος της ελιάς, η το πιό τυρί,πιό ψωµί,
ακόµη και η µάρκα των τσιγάρων που καπνίζει.Θα έχουν
πάντα χρόνο για εσάς και θα βρείτε φρέσκο, µυρωδάτο ψωµί,
τυρί απευθείας από το βοσκό, τι άλλο λείπει τώρα για ένα
πικνίκ;

Ίσως κάποια φρούτα, αν είναι τυχεροί, µπορεί να βρείτε σε εποχή, σύκα, µήλα, σταφύλια, κ.λπ., κατ
'ευθείαν από τον κήπο.Σχετικά µε το κρασί; Κρασί από το βαρέλι, ή ρακί.
Κατά την τελευταία επίσκεψή µου εκεί υπήρχαν φρεσκοκοµµένα αχλάδια. Αν και πολύ µικρά, αλλά µε
τόσο έντονη γεύση, σαν αποόνειρο.
Εκείνοι που δεν θέλουν απλά να κάνουν ένα πικνίκ, αλλά πραγµατικά θέλουν να ψωνίσουν, για
παράδειγµα, παίρνουν αλεύρι, αλάτι, ρύζι, φακές, κουκιά, µπιζέλια, αµύγδαλα, κ.λπ. ζυγίζονται σε
µεγάλες σακούλες. Θέλετε ντολµάδες; Αµπελόφυλλα υπάρχουν ήδη έτοιµα για χρήση, όχι βέβαια σε
βάζο από το εργοστάσιο, αλλά σπιτικά.
Φρέσκα αυγά; Ούτε αυτά είναι απο εργοστάσιο αλλά από κάποιον στο χωριό. Αυτά τα αυγά, φυσικά,
δεν προσφέρονται σε πλαστικό πακέτο, αλλά σε ένα µεγαλο µπολ (ή σε σακούλα), δείτε τις
φωτογραφίες.

Ρίξτε µια µατιά στην Κρήτη για αυτά τα µικρά, σκοτείνά µαγαζάκια, είναι µια εµπειρία για τις
αισθήσεις!
Τέλος, µια σηµείωση: σε πολλά χωριά το Παντοπωλείο
είναι και ταχυδροµείο. ∆εδοµένου ότι δεν υπάρχουν
ονόµατα στους δρόµους, όλα τα γράµµατα παραδίδονται
σε ένα κέντρο συλλογής και κάθε κάτοικος θα παραλάβει.
Ευχάριστο για τους άντρες στην Κρήτη, είναιοτι συνήθως
βρίσκεται κοντά στο καφενείο.
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