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Βόλτα στις Puces  
του Saint-Ouen
Τα παλιατζίδικα του Saint-Ouen 
ανοίγουν το Σαββατοκύριακο και 
τη Δευτέρα: τότε ξεχειλίζουν τα 
πεζοδρόμια με όμορφα αντικείμενα 
από όλες τις εποχές. Και τα καφέ γε-
μίζουν με Παριζιάνους που έρχονται 
να βρουν κάτι για τη διακόσμηση 
του σπιτιού τους, καλλιτέχνες που 
ψάχνουν για κοστούμια ή τουρίστες 
που απολαμβάνουν μια βόλτα στον 
ήλιο. (Μετρό Porte de Clignancourt)

1Η ποίηση του  
Jacques Prévert
Μία από τις αγαπημένες μου 
ποιητικές συλλογές, ενός από 
τους σημαντικότερους Γάλλους 
ποιητές, είναι το «Paroles» 
(εκδόσεις Gallimard). Εκεί, μέσα 
από την καθημερινή αλλά άκρως 
ποιητική γλώσσα τουJacques 
Prévert, εκφράζονται με ιδιαίτε-
ρο τρόπο και η τρυφερότητα και 
το χιούμορ, αλλά και η κοινωνική 
σάτιρα. Κάποια από αυτά τα 
ποιήματα μελοποιήθηκαν από 
τον Joseph Kosma.

Γαλλικές νοστιμιές
Ενα οικογενειακό εστιατόριο 
με υπέροχη γαλλική κουζίνα, 
στέκι των δημοσιογράφων 
της αγαπημένης μου σατιρι-

κής εφημερίδας Canard 
enchaîné, είναι το Le 

Bougainville. Το μενού αλ-
λάζει κάθε μέρα, ανάλογα 
με το τι βρίσκουν στην 

αγορά, και οι τιμές είναι προσιτές. 
Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε το 
Poivré, ένα κόκκινο ξηρό κρασί 
με πιπεράτη γεύση. (5, rue de la 
Banque, 75002, Παρίσι)

Μικρές Χαρές

Κυβέλη Καστοριάδη
«Ανταπόκριση» από το Παρίσι

τησ Τασούλας Επτακοίλη

κΟρΗ ΤΟΥ ΔιαςΗΜΟΥ ΦιΛΟςΟΦΟΥ Κορνήλιου Καστοριάδη, η Κυβέλη είναι μια ταλαντούχος 
μουσικός και ερμηνεύτρια, που, μολονότι γεννήθηκε και ζει στη Γαλλία, δεν ξεχνά ποτέ την Ελλάδα. 
Γι’ αυτό άλλωστε επέλεξε να ξεκινήσει από τη χώρα μας το ταξίδι του ο πρώτος της προσωπικός δίσκος, 
«Sous le ciel de Paris» (Κάτω από τον ουρανό του Παρισιού), ο οποίος δημιουργήθηκε με Ελληνες 
συντελεστές, ηχογραφήθηκε στην Αθήνα και πρόσφατα κυκλοφόρησε από τη Μικρή Αρκτο.
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4Λουλούδια 
με... άποψη
Αγαπώ ιδιαίτερα τα φυτά 
και τα λουλούδια. Στο 
Mémé dans les orties, 
ένα μικρό αλλά πολύ 
προσεγμένο και 
χαριτωμένο παρισινό 
ανθοπωλείο, 
βρίσκω πάντα 
όμορφα μπουκέτα 
με λουλούδια 
εποχής και ιδιαίτερα φυτά. 
(12, rue Ramey, 75018, 
 Παρίσι)

Armstrong forever!
«Louis and the good book» είναι 
ένας παμπάλαιος δίσκος του 
Louis Armstrong με gospel και 
spirituals. Τον ακούω από μικρή, 
τον ξέρω σχεδόν απέξω και 
πάντα μου φτιάχνει τη διάθεση. 
Το παίξιμο του Armstrong είναι 
τόσο άμεσο και «λαμπερό»! 
Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που 
υπήρξε αυτός ο άνθρωπος 
και εκφράστηκε μέσα από την 
τέχνη του. Κι όταν αρχίζει το 
«On my way, now», πολύ συχνά 
σηκώνομαι και χορεύω.
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