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Potlatch #23 

Ενημερωτικό Δελτίο της Λετριστικής Διεθνούς 

Μηνιαίο 

13 Οκτωβρίου 1955 

 

Λετριςτική παρζμβαςη 

Διαμαρτυρία προσ τθ ςφνταξθ των Times 

Sir,  

The Times has just announced the projected demolition of the Chinese quarter in London.   

We protest against such moral ideas in town-planning, ideas which must obviously make 

England more boring than it has in recent years already become.   

The only pageants you have left are a coronation from time to time, an occasional royal 

marriage which seldom bears fruit; nothing else. The disappearance of pretty girls, of good 

family especially, will become rarer and rarer after the razing of Limehouse. Do you honestly 

believe that a gentleman can amuse himself in Soho?   

We hold that the so-called modern town-planning which you recommend is fatuously 

idealistic and reactionary. The sole end of architecture is to serve the passions of men.   

Anyway, it is inconvenient that this Chinese quarter of London should be destroyed before 

we have the opportunity to visit it and carry out certain psychogeographical experiments we 

are at present undertaking.   

Finally, if modernisation appears to you, as it does to us, to be historically necessary, we 

would counsel you to carry your enthusiasm into areas more urgently in need of it, that is to 

say, to your political and moral institutions.   

Yours faithfully, 

for “l’Internationale lettriste”: 

Michèle Bernstein, G.-E. Debord, Gil J. Wolman 

(Κφριε, 

Οι Times μόλισ ανιγγειλαν το ςχζδιο κατεδάφιςθσ τθσ Κινζηικθσ ςυνοικίασ του Λονδίνου. 

Καταγγζλλουμε αυτό το θκικιςτικό πολεοδομικό εγχείρθμα που τείνει προφανϊσ να 

καταςτιςει τθν Αγγλία ακόμα πιο πλθκτικι απ’ όςο ζχει ιδθ γίνει πρόςφατα.  
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Τα μόνα κεάματα που ςασ απομζνουν είναι μια ςτζψθ από καιρό ςε καιρό, και οι 

ςυχνότεροι αλλά γενικά ανεπιτυχείσ αρραβϊνεσ των πρϊτων κυριϊν του Βαςιλείου. Οι 

εξαφανίςεισ όμορφων νεαρϊν κοριτςιϊν, από καλζσ οικογζνειεσ ςυν τοισ άλλοισ, κα γίνουν 

πιο ςπάνιεσ μετά τθν εξάλειψθ του Λάιμχαουη. Ριςτεφετε ότι ζνασ τηζντλεμαν μπορεί να 

διαςκεδάηει ςτο Σόχο; 

Ιεωροφμε πρόςκαιρθ και οπιςκοδρομικι τθν υποτικζμενθ μοντζρνα πολεοδομία που 

προτείνετε. Ο μοναδικόσ ρόλοσ τθσ αρχιτεκτονικισ είναι να υπθρετεί τα ανκρϊπινα πάκθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, είναι ανάρμοςτο να καταςτραφεί αυτι θ Κινζηικθ ςυνοικία του 

Λονδίνου προτοφ μασ δοκεί χρόνοσ να τθν επιςκεφτοφμε και να διεξάγουμε εκεί οριςμζνα 

πειράματα ςτθν κατεφκυνςθ των ψυχογεωγραφικϊν ερευνϊν που επιδιϊκουμε. 

Τζλοσ, αν ο εκςυγχρονιςμόσ ςάσ φαίνεται – όπωσ και ς’ εμάσ – ιςτορικά αναγκαίοσ, ςασ 

ςυνιςτοφμε κερμά να τον εφαρμόςετε ςτουσ πιο επείγοντεσ τομείσ, δθλαδι ςτουσ 

πολιτικοφσ και θκικοφσ κεςμοφσ ςασ. 

Δεχκείτε, Κφριε, τθ διαβεβαίωςθ τθσ βακφτατθσ εκτίμθςισ μασ. 

Για τθ Λετριςτικι Διεκνι: 

Μιςζλ Μπερνςτάιν, Γ.-Ε. Ντεμπόρ, Ζιλ Ζ. Βολμάν) 

Ζήτω η ςημερινή Κίνα 

Μερικζσ μζρεσ μετά τθν αποςτολι αυτισ τθσ διαμαρτυρίασ μακαίνουμε από τθν Κςπανία 

ότι θ Φρανκικι πολεοδομία, κακοδθγοφμενθ από τισ ίδιεσ θκικιςτικζσ προκζςεισ, 

καταςτρζφει τθν Κινζηικθ ςυνοικία τθσ Βαρκελϊνθσ, ςτθν οποία ζχει ιδθ προκαλζςει 

φοβερά ριγματα. Σε αντίκεςθ με τθν Κινζηικθ ςυνοικία του Λονδίνου, θ “Barrio Chino” 

*Τςάιναταουν+ τθσ Βαρκελϊνθσ ονομάςτθκε ζτςι για κακαρά ψυχογεωγραφικοφσ λόγουσ, 

και κανζνασ Κινζηοσ δεν κατοίκθςε ποτζ εκεί. 

Μζςω τησ Ευρώπησ 

Ο Ζακ Φιγιόν αντικακιςτά ςτθ διεφκυνςθ του Potlatch τον Μωχάμεντ Νταχοφ που 

ετοιμάηεται να φφγει από το Ραρίςι για απροςδιόριςτο χρονικό διάςτθμα, με κατεφκυνςθ 

προσ τα Νοτιο-νοτιο-ανατολικά. 

Το ςπίτι του τρόμου 

Στισ 20 Σεπτεμβρίου, μια λετριςτικι ςυνεδρίαςθ αποφάςιςε να καταρτίςει με ςχζδια και 

μακζτεσ το υπόδειγμα ενόσ “ςπιτιοφ του τρόμου”. Το κζμα αυτισ τθσ άςκθςθσ τονίηει 

επαρκϊσ ότι δεν πρόκειται να αποςκοπεί ςε μια οποιαδιποτε οπτικι αρμονία. Ια πρζπει 

να ςθμειωκεί, ωςτόςο, ότι αν και αυτό το ςπίτι εξετάηεται ςκόπιμα από τθν άποψθ ενόσ 

απλοφ ςυναιςκιματοσ, ο ςχεδιαςμόσ του οφείλει να λάβει υπόψθ τισ κατάλλθλεσ 

ςυναιςκθματικζσ αποχρϊςεισ για πολλαπλζσ καταςτάςεισ που μπορεί να απαιτοφν μια 

τρομακτικι ατμόςφαιρα. 
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Στα γρήγορα 

Ο Αλεξάντερ Τρόκκι, μζχρι ςιμερα αρχιςυντάκτθσ τθσ επικεϊρθςθσ Merlin τθσ Αγγλο-

αμερικάνικθσ πρωτοπορίασ, παραιτικθκε από αυτι τθ κζςθ για να δθλϊςει τθν 

προςχϊρθςι του ςτο πρόγραμμα τθσ Λετριςτικισ Διεκνοφσ. Ειδοποίθςε αμζςωσ όλουσ τουσ 

φίλουσ του να επιλζξουν, και προχϊρθςε με ςτακερότθτα ςε πολλζσ απαιτοφμενεσ ριξεισ. 

Ο επιβεβλημζνοσ χάρτησ 

Η ςυλλογικι κατάρτιςθ ενόσ ψυχογεωγραφικοφ ςχεδίου του Ραριςιοφ και των περιχϊρων 

του ςυνεχίςτθκε ενεργά επί ζνα μινα, μζςω διάφορων παρατθριςεων και διαπιςτϊςεων 

(Μπυτ-ω-Κάιγ, Θπειροσ του Αντίκρθμνου, Νεκροτομείο, Ωμπερβιγιζ, ζρθμοσ του ετη). 

Αποςπάςματα επιςτολθσ ςε έναν Βέλγο ςφντροφο ςτισ 14 Σεπτεμβρίου 1955 

…Τθν ίδια εβδομάδα, που ιταν αναμφιςβιτθτα λογοτεχνικι, μασ ζςτειλαν τθν επικεϊρθςθ 

Phantomas, που είναι ανόθτθ, και ζπεςε ςτα χζρια μασ το τελευταίο τεφχοσ του Temps 

Mêlés. Αυτι θ επικεϊρθςθ είναι κατϊτερθ από οτιδιποτε φανταηόμουν. Το ίδιο και ο Αντρζ 

Μπλαβιζ. Είναι ςχεδόν απίςτευτο ότι γράφονται τζτοια πράγματα ςτθν καρδιά του 

εικοςτοφ αιϊνα… 

Ππωσ ο Μπλαβιζ επεκτείνει τθν καταςτροφικι του δράςθ ςτο Phantomas, κάποιοσ Μιςζλ 

Λακλό, που δουλεφει ςτο Temps Mêlés, δεν είναι άλλοσ από τον αρχιςυντάκτθ του Bizarre, 

του οποίου το μεγάλο τιράη προορίηεται πικανότατα για τισ Νοτιοδυτικζσ επαρχίεσ. Είναι 

φανερό ότι υπάρχει μια μαφρθ διεκνισ τθσ μαλακίασ, τθσ οποίασ τουσ θγζτεσ αρχίηουμε να 

βλζπουμε. Εξάλλου, όλα όςα επικαλείται ςχετικά με τον Κενϊ μποροφν να κολλθκοφν ςτον 

τοίχο με τθν πρϊτθ ευκαιρία. Η εκμετάλλευςθ του Ζαρρφ από αυτοφσ τουσ παταφυςικοφσ 

είναι εξίςου ανζντιμθ όςο και οι απόπειρεσ προςάρτθςισ του από τουσ Κακολικοφσ. Σε 

αυτό το πανόραμα τθσ επαίςχυντθσ αςθμαντότθτασ, τθσ θκικισ ακλιότθτασ, τθσ 

ςκωροφαγωμζνθσ ςκζψθσ, πρζπει να ειπωκεί ότι ο Μπλαβιζ ξεχωρίηει: είναι ο πιο θλίκιοσ. 

Αςφαλϊσ, κα ςταματιςει να παίρνει το Potlatch. Ειδάλλωσ κα μποροφςε να δοκεί θ 

εντφπωςθ ότι αναγνωρίηουμε τθν ευφυΐα ενόσ ανκρϊπου ικανοφ να εκδίδει τζτοιεσ 

ποταπότθτεσ. Είμαι ευτυχισ που δεν ςυναντθκικαμε κατά τθν τελευταία επίςκεψι του ςτο 

Ραρίςι: μζςα ςε δζκα λεπτά ςυηιτθςθσ, το άτομο αυτό κα είχε ξεςκεπαςτεί. Και είναι πάντα 

κλιβερό να είναι κανείσ αναγκαςμζνοσ να καταφεφγει ςε βριςιζσ, που είναι όλεσ ίδιεσ, όπωσ 

κι αυτοί οι άνκρωποι είναι όλοι ίδιοι… 

Γ.-Ε. Ντεμπόρ 

Τηλεγράφημα που ςτάλιηκε ςτον κ. Φρανςίσ Πονζ ςτισ 27 Σεπτεμβρίου 1955 

Ω ΡΟΝΖ ΓΑΦΕΚΣ ΣΤΟ PREUVRES 

ΚΑΙΑΜΑ ΣΕ ΡΕΚΦΟΝΟΥΜΕ 

Υπογεγραμμζνο από τθ Λετριςτικι Διεκνι 
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Επιςτολθ ςτον κ. Αντρέ Σενμπουά, ςυντάκτη τησ Monde 

Κφριε, διαβάςαμε ςτθ Le Monde τθσ 28θσ Σεπτεμβρίου τισ ςκζψεισ ςασ ςχετικά με τθ 

ςφλλθψθ του ομπζρ Μπαράτ. Η αρκετά τολμθρι και μάλιςτα “νουάρ” άποψθ που 

φαίνεται να ζχετε για τθ δθμοςιογραφία μάσ επιτρζπει να πιςτεφουμε ότι κα 

αποδεχόςαςταν μεταξφ “των κινδφνων που ςυνιςτοφν το μεγαλείο αυτοφ του 

επαγγζλματοσ” εκείνον μιασ οφειλόμενθσ διόρκωςθσ – “αναμφίβολα προςωρινισ”, όπωσ 

αναφζρετε. 

Δεχκείτε, Κφριε, τθ διαβεβαίωςθ τθσ βακιάσ αποςτροφισ που μασ εμπνεφςατε ςιμερα. 

Μιςζλ Μπερνςτάιν, Γ.-Ε. Ντεμπόρ, Χουάν Φερνάντεη, Ζακ Φιγιόν. 

Για τον ρόλο τησ επιγραφήσ 

Οι λετριςτζσ διεξιγαν μια πρϊτθ ενθμερωτικι ςυνεδρίαςθ για να ςυγκρατιςουν τισ 

φράςεισ που, γραμμζνεσ με κιμωλία ι με οποιοδιποτε άλλο μζςο ςε κακοριςμζνουσ 

δρόμουσ, ςυμπλθρϊνουν τθν εγγενι ςθμαςία αυτϊν των δρόμων – όταν ζχουν μια τζτοια 

ςθμαςία. 

Μετά τισ ψυχογεωγραφικζσ ειςθγιςεισ, αυτζσ οι επιγραφζσ κα επεκτείνουν τισ επιδράςεισ 

τουσ μζχρι τθν πιο απλι ανατροπι. Τα ακόλουκα παραδείγματα επιλζχκθκαν πρϊτα. 

Για τθν οδό Σωβάη (13ο): “Αν δεν πεκάνουμε εδϊ κα πάμε πιο μακριά;” – Για τθν οδό 

Ωμπερβιγιζ (18ο-19ο): “Η επανάςταςθ τθ νφχτα.” – Για τθν οδό Μπενουά (6ο): “Το παηάρι 

αυτοκινιτων, που λζγεται ότι είναι υπζροχο, δεν φτάνει ωσ εδϊ.” – Για τθν οδό Λομόν (5ο): 

“Επωφελθκείτε του πλεονεκτιματοσ τθσ αμφιβολίασ.” – Για τθν οδό Σεβρζν (5ο): “Γυναίκεσ 

για τουσ Καμπφλ.” 

Σχζδιο ορθολογικών εξωραϊςμών τησ πόλησ του Παριςιοφ 

Οι λετριςτζσ που ιταν παρόντεσ ςτισ 26 Σεπτεμβρίου πρότειναν από κοινοφ τισ λφςεισ που 

αναφζρονται εδϊ για διάφορα πολεοδομικά προβλιματα που ανζκυψαν τυχαία από τθ 

ςυηιτθςθ. Εφιςτοφν τθν προςοχι ςτο γεγονόσ ότι δεν εξετάςτθκε καμία καταςκευαςτικι 

πτυχι, κακϊσ θ εκκακάριςθ του εδάφουσ κεωρικθκε από όλουσ ωσ το πιο επιτακτικό 

ηιτθμα. 

Να ανοίγει το μετρό τθ νφχτα, μετά το τζλοσ τθσ κυκλοφορίασ των ςυρμϊν. Να παραμζνουν 

οι διάδρομοι και οι ράγεσ αχνά φωτιςμζνεσ με αμυδρά διακοπτόμενα φϊτα. 

Με τθν κατάλλθλθ διευκζτθςθ των κλιμάκων κινδφνου, και με τθ δθμιουργία γεφυρϊν 

όπου είναι αναγκαίο, να ανοίγουν οι ςτζγεσ του Ραριςιοφ για περιπάτουσ. 

Να μζνουν ανοιχτζσ οι πλατείεσ τθ νφχτα. Να διατθροφνται ςκοτεινζσ. (Σε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ ζνασ χαμθλόσ ςτακερόσ φωτιςμόσ μπορεί να δικαιολογείται για 

ψυχογεωγραφικοφσ λόγουσ.) 
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Να εξοπλιςτοφν οι φανοςτάτεσ όλων των δρόμων με διακόπτεσ· ο φωτιςμόσ να είναι ςτθ 

διάκεςθ του κοινοφ. 

Για τισ εκκλθςίεσ προτάκθκαν και αναγνωρίςτθκαν ωσ βάςιμεσ τζςςερισ διαφορετικζσ 

λφςεισ ζωσ ότου κρικοφν μζςω του πειραματιςμοφ, που κα οδθγιςει γριγορα ςτθν 

επικράτθςθ τθσ καλφτερθσ: 

Ο Γ.-Ε. Ντεμπόρ δθλϊνει υπζρμαχοσ τθσ ολοςχεροφσ καταςτροφισ των κρθςκευτικϊν 

κτιρίων όλων των δογμάτων. (Να μθ μείνει κανζνα ίχνοσ, και να χρθςιμοποιθκεί ο χϊροσ.) 

Ο Ζιλ Ζ. Βολμάν προτείνει να διατθρθκοφν οι εκκλθςίεσ, αδειάηοντάσ τισ από οποιαδιποτε 

κρθςκευτικι ζννοια. Να αντιμετωπιςτοφν ςαν ςυνθκιςμζνα κτίρια. Να επιτραπεί ςτα 

παιδιά να παίηουν εκεί. 

Η Μιςζλ Μπερνςτάιν ηθτάει να καταςτραφοφν εν μζρει οι εκκλθςίεσ, ζτςι ϊςτε τα ερείπια 

που κα απομείνουν να μθ φανερϊνουν πια τον αρχικό προοριςμό τουσ (ο Ρφργοσ του 

Κακϊβου, ςτθ λεωφόρο Σεβαςτουπόλεωσ, κα ιταν ζνα τυχαίο παράδειγμα). Η ιδανικι λφςθ 

κα ιταν να ιςοπεδϊνεται πλιρωσ θ εκκλθςία και να ανοικοδομοφνται ερείπια ςτθ κζςθ τθσ. 

Η λφςθ που προτάκθκε αρχικά επιλζγεται αποκλειςτικά και μόνο για λόγουσ οικονομίασ. 

Ο Ζακ Φιγιόν, τζλοσ, επικυμεί τον μεταςχθματιςμό των εκκλθςιϊν ςε ςπίτια του τρόμου. 

(Να χρθςιμοποιθκεί θ ςθμερινι ατμόςφαιρά τουσ, εντείνοντασ τισ επιδράςεισ πανικοφ που 

ζχει.) 

Πλοι ςυμφωνοφν να απορριφκεί οποιαδιποτε αιςκθτικι αντίρρθςθ, να ςωπάςουν οι 

καυμαςτζσ τθσ πφλθσ [του κακεδρικοφ ναοφ] τθσ Σαρτρ. Η ομορφιά, όταν δεν αποτελεί 

υπόςχεςθ ευτυχίασ, πρζπει να καταςτρζφεται. Και τι παριςτάνει καλφτερα τθ δυςτυχία από 

αυτό το είδοσ μνθμείου που ζχει ανεγερκεί πάνω ςε όλα όςα δεν ζχουν ακόμα κυριαρχθκεί 

μζςα ςτον κόςμο, ςτο μεγάλο απάνκρωπο περικϊριο τθσ ηωισ; 

Να διατθρθκοφν οι ςτακμοί όπωσ είναι. Η αρκετά ςυγκινθτικι αςχιμια τουσ ςυμβάλλει 

πολφ ςτθν ατμόςφαιρα του περάςματοσ που προκαλεί τθν ανεπαίςκθτθ ζλξθ αυτϊν των 

κτιρίων. Ο Ζιλ Ζ. Βολμάν ηθτάει να διαγραφοφν ι να παραποιθκοφν αυκαίρετα όλεσ οι 

ενδείξεισ ςχετικά με τισ αναχωριςεισ (προοριςμοί, δρομολόγια κ.λπ.). Αυτό για να 

ενκαρρυνκεί θ περιπλάνθςθ. Μετά από ζντονθ ςυηιτθςθ, θ αντίρρθςθ που είχε διατυπωκεί 

εγκαταλείπεται και το ςχζδιο γίνεται αποδεκτό χωρίσ επιφυλάξεισ. Να ενιςχυκεί θ θχθτικι 

ατμόςφαιρα των ςτακμϊν με τθ μετάδοςθ θχογραφιςεων που προζρχονται από πολλοφσ 

άλλουσ ςτακμοφσ – και από οριςμζνα λιμάνια. 

Κατάργθςθ των νεκροταφείων. Ολοςχερισ αφανιςμόσ των πτωμάτων και των ενκυμίων 

αυτοφ του είδουσ: οφτε ςτάχτεσ οφτε λείψανα. (Εφιςτάται προςοχι ςτθν αντιδραςτικι 

προπαγάνδα που αντιπροςωπεφει, μζςω του πιο αυτόματου ςυνειρμοφ ιδεϊν, αυτι θ 

ειδεχκισ επιβίωςθ ενόσ παρελκόντοσ αλλοτρίωςθσ. Μπορεί κανείσ να δει ζνα νεκροταφείο 

χωρίσ να ςκεφτεί τον Μωριάκ, τον Ζιντ, τον Εντγκάρ Φορ;) 
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Κατάργθςθ των μουςείων και διανομι των καλλιτεχνικϊν αριςτουργθμάτων ςτα μπαρ (το 

ζργο του Φιλίπ ντε Σαμπζν ςτα αραβικά καφζ τθσ οδοφ Ξαβιζ-Ρριβά, θ Στζψθ, του Νταβίντ, 

ςτο Βαρζλι τθσ Μοντάν-Ζενεβιζβ). 

Απεριόριςτθ ελεφκερθ πρόςβαςθ όλων ςτισ φυλακζσ. Δυνατότθτα τουριςτικισ διαμονισ 

εκεί. Καμία διάκριςθ μεταξφ επιςκεπτϊν και καταδίκων. (Για να ενιςχυκεί το χιοφμορ τθσ 

ηωισ, τραβϊντασ κλιρο δϊδεκα φορζσ τον χρόνο, οι επιςκζπτεσ κα μποροφςαν να 

μπαγλαρϊνονται και να καταδικάηονται ςε μια πραγματικι ποινι. Αυτό για να δοκεί πεδίο 

ςτουσ θλίκιουσ που ζχουν απόλυτθ ανάγκθ να διατρζχουν ζναν ανιαρό κίνδυνο: ςτουσ 

ςθμερινοφσ ςπθλαιολόγουσ, για παράδειγμα, και ςε όλουσ εκείνουσ των οποίων θ ανάγκθ 

για παιχνίδι ςυμβιβάηεται με τόςο φτωχά υποκατάςτατα.) 

Τα μνθμεία, των οποίων θ αςχιμια δεν μπορεί να αξιοποιθκεί (τφπου Μικροφ ι Μεγάλου 

Ραλατιοφ), κα δϊςουν τθ κζςθ τουσ ςε άλλεσ καταςκευζσ. 

Αφαίρεςθ των αγαλμάτων που απομζνουν, των οποίων θ ςθμαςία είναι ξεπεραςμζνθ – των 

οποίων οι ενδεχόμενεσ αιςκθτικζσ ανακαινίςεισ καταδικάηονται από τθν ιςτορία πριν τθν 

εφαρμογι τουσ. Η ςθμαςία των αγαλμάτων κα μποροφςε να διευρυνκεί – ςτθ διάρκεια των 

τελευταίων χρόνων τουσ – με τθν αλλαγι των τίτλων και των επιγραφϊν των βάκρων, είτε 

με μια πολιτικι ζννοια (Τίγρθ θ επονομαηόμενθ Κλεμανςώ, ςτα Ηλφςια Ρεδία) είτε με μια 

παραπλανθτικι ζννοια (Διαλεκτικι αφιζρωςθ ςτον πυρετό και ςτθν κινίνθ, ςτθ 

διαςταφρωςθ τθσ λεωφόρου Μιςζλ και τθσ οδοφ Κοντ· Τα μεγάλα βάκθ, ςτθν πλατεία του 

περιβόλου ςτο Κλ ντε λα Σιτζ). 

Να ςταματιςει θ αποβλάκωςθ του κοινοφ από τισ ςθμερινζσ ονομαςίεσ των δρόμων. Να 

απαλειφκοφν οι δθμοτικοί ςφμβουλοι, οι αντιςταςιακοί, οι Αιμίλιοι και οι Εδουάρδοι (55 

δρόμοι ςτο Ραρίςι), οι Μπιγκό, οι Γκαλιφζ, και γενικότερα όλα τα αιςχρά ονόματα (οδόσ 

Ευαγγελίου). 

Στο πλαίςιο αυτό, ιςχφει περιςςότερο από ποτζ θ ζκκλθςθ που ζγινε ςτο τεφχοσ 9 του 

Potlatch για τθ μθ αναγνϊριςθ τθσ λζξθσ άγιοσ ςτα τοπωνφμια.  

Η τελευταία δημοςκόπηςη τησ μόδασ 

Τι κα κάνετε αν κάποια ςτρατιωτικά ςτοιχεία τθσ άκρασ δεξιάσ διακινδυνεφςουν ζνα 

πραξικόπθμα, για το οποίο οι αυξανόμενεσ δυςχζρειεσ τθσ γαλλικισ αποικιοκρατίασ 

δθμιουργοφν ευνοϊκζσ ςυνκικεσ τον τελευταίο καιρό; 
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