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Potlatch #24 

Ενημερωτικό Δελτίο της Λετριστικής Διεθνούς 

Μηνιαίο 

24 Νοεμβρίου 1955 

ΔΙΟΡΑΣΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΗ ΠΡΩΣΟΠΟΡΙΑ ΣΑ ΣΕΛΗ ΣΟΤ 1955 

Πολεοδομία 

Στο Ραρίςι, ςυνιςτάται επί του παρόντοσ θ επίςκεψθ: ςτο Αντίκρθμνο (ςτθν Ιπειρο)· ςτθν 

κινζηικθ ςυνοικία· ςτθν εβραϊκι ςυνοικία· ςτθν Μπυτ-ω-Κάιγ (ςτον λαβφρινκο)· ςτθν 

Ωμπερβιγιζ (τθ νφχτα)· ςτισ πλατείεσ του 7ου διαμερίςματοσ· ςτο Λατροδικαςτικό Λνςτιτοφτο· 

ςτθν οδό Ντωφίν (Νελ)· ςτο Μπιτ Σομόν (παιχνίδι)· ςτθ ςυνοικία Μερρί· ςτο πάρκο Μονςό· 

ςτθ νθςίδα Λουί (ςτθ νιςο)· ςτθν Ριγκάλ· ςτθν Αλ (οδόσ Ντενί, οδόσ Ηουρ)· ςτθν Ευρωπαϊκι 

ςυνοικία (ανάμνθςθ)· ςτθν οδό Σωβάη. 

Δεν ςυνιςτάται ςε καμία περίπτωςθ θ επίςκεψθ: ςτο 6ο και ςτο 15ο διαμζριςμα· ςτισ 

μεγάλεσ λεωφόρουσ· ςτο Λουξεμβοφργο· ςτα Θλφςια Ρεδία· ςτθν πλατεία Μπλανσ· ςτθ 

Μονμάρτθ· ςτθ Στρατιωτικι Σχολι· ςτθν πλατεία Δθμοκρατίασ· ςτθν Ετουάλ και ςτθν 

Ππερα· ςε όλο το 16ο διαμζριςμα. 

Ποίηςη 

Θ ςχεδόν ολοςχερισ εξαφάνιςθ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ, με τθ μορφι που τθν γνωρίηαμε 

από τισ απαρχζσ τθσ, εξαφάνιςθ που ςυνδζεται προφανϊσ με τθ ςυνεχι παρακμι τθσ 

αιςκθτικισ, είναι ζνα από τα πιο χαρακτθριςτικά φαινόμενα που ςυμβαίνουν μπροςτά ςτα 

μάτια μασ. Τα τελευταία χρόνια, θ ονοματοποιθτικι ποίθςθ και θ νεοκλαςικι ποίθςθ 

εξζφραςαν ταυτόχρονα τθν πλιρθ υποτίμθςθ αυτοφ του προϊόντοσ. 

Ραρά τθ φυςιολογικι πρόςδεςθ μιασ ετοιμοκάνατθσ κοινωνίασ ςε ςαπιςμζνεσ εκφράςεισ, 

πρζπει να ςθμειωκεί ότι μια ςοβαρι επικεϊρθςθ ςιμερα δεν τολμάει πια να δθμοςιεφει 

ποιιματα. Πταν το επιχειρεί, με προφανείσ ενοχζσ (δείτε ζνα του Μπουςζ ςτο τεφχοσ 117 

του Temps Modernes), τα αποτελζςματα μιλάνε από μόνα τουσ. 

Στο όνομα τθσ προοδευτικισ ανανζωςθσ του Κοπζ-Λαμαρτίν, ο Γκυγεβίκ ανζλαβε πρόςφατα 

το ρίςκο μιασ ζντιμθσ εξιγθςθσ (“Ασ εξθγθκοφμε ςχετικά με το ςονζτο”, Nouvelle Critique, 

τεφχοσ 68) που ξεςκεπάηει τθ γελοία ανεπάρκειά του. Ρροςπερνάμε τθ ςοβινιςτικι πλευρά 

του πανθγυρικοφ (“το ςονζτο μασ” – “αυτι θ μορφι δεν είναι μια τεχνθτι, τυχαίωσ 

ερριμμζνθ δθμιουργία του Μαρό, του Μπελλαί, του ονςάρ και των άλλων. Αν 

χρθςιμοποιικθκε από αυτοφσ, αν διζτρεξε πολλοφσ αιϊνεσ, αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι 

ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του γαλλικοφ πνεφματοσ”), δεδομζνου ότι, αν και ο Γκυγεβίκ 

λζει ψζματα, ζρχεται πολφ αργοπορθμζνοσ, κακϊσ όλοι γνωρίηουν ότι “εμείσ” 
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δανειςτικαμε αυτι τθ μορφι από τθν Λταλία – και ότι εκείνθ τθν εποχι οι κακυςτερθμζνοι 

του μεςαίωνα παρζμεναν προςκολλθμζνοι ςτθν μπαλάντα προτιμϊντασ, όπωσ ο Γκυγεβίκ 

ςιμερα, “να αγωνίηονται ενάντια ςτθν ειςβολι τθσ κοςμοπολίτικθσ κουλτοφρασ”. Ακόμα 

πιο χαρακτθριςτικι είναι θ αναφορά ςτθ “ηωι ενόσ από τουσ πιο ευαίςκθτουσ, 

ευγενζςτερουσ, καλφτερουσ, ςθμαντικότερουσ ανκρϊπουσ που γνϊριςε ποτζ ο κόςμοσ”· 

Είναι δφςκολο να το πιςτζψει κανείσ, αλλά πρόκειται για τον Λουί Αραγκόν. Στθν επίμοχκθ 

προςπάκειά του να προςδϊςει κάποια μυκικι διάςταςθ ςτθ ηωι του Αραγκόν, ο Γκυγεβίκ 

υπερβαίνει τόςο πολφ το ταλζντο του ϊςτε καταλιγει να υπθρετεί πολφ άςχθμα τον 

αξιοκρινθτο αρχθγό του: “Κυμάμαι τον Αραγκόν ζνα βράδυ του Γενάρθ του 1954… Ακοφω 

τθν αναφϊνθςι του: Έλςα, γράφει ςονέτα!” 

Πλα τα επιχειριματα είναι γραμμζνα με το ίδιο μελάνι. Το κατάλοιπο μιασ τζτοιασ 

κενότθτασ είναι ότι άνκρωποι που επικαλοφνται τον διαλεκτικό υλιςμό κεμελιϊνουν το 

ςφνολο των άκλιων απόψεϊν τουσ ςτθν ανεπιφφλακτθ εξφμνθςθ των “ςτακερϊν μορφϊν”. 

Οι “ςτακερζσ μορφζσ” – με τθν ζννοια των ςκθνικϊν που ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ 

ενόσ ςυγκεκριμζνου ζργου – οι οποίεσ ενδείκνυται να χρθςιμοποιθκοφν ςιμερα μποροφν 

να είναι προςωρινά: θ καταγραφι τθσ περιπλάνθςθσ, θ ζκκεςθ τθσ ατμόςφαιρασ, το ςχζδιο 

τθσ κατάςταςθσ.  

Διακόςμηςη 

Σχζδιο του Η. Φιγιόν για τθ διάταξθ μιασ αίκουςασ υποδοχισ: τα τρία τζταρτα τθσ αίκουςασ, 

τα οποία αποτελοφν το τμιμα που διαςχίηεται κατά τθν είςοδο από τθ μοναδικι πόρτα του 

χϊρου, είναι κομψά επιπλωμζνα και δεν ζχουν κανζναν ςυγκεκριμζνο προοριςμό. Στο 

βάκοσ τθσ αίκουςασ υψϊνεται ζνα οδόφραγμα που οριοκετεί το χριςιμο τμιμα, ίςο με το 

ζνα τζταρτο τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ. Αυτό το οδόφραγμα δεν κα μποροφςε να είναι πιο 

αλθκινό, κακϊσ αποτελείται από κυβόλικουσ, ςακιά άμμου, βαρζλια και άλλα αντικείμενα 

επικυρωμζνα από τθ χριςθ. Στζκεται ςχεδόν ςτο φψοσ ενόσ ανκρϊπου, με κάποιεσ 

κορυφζσ και μερικά εμφανι ανοίγματα. Ράνω του μποροφν να τοποκετθκοφν πολλά 

γεμάτα πυροβόλα όπλα. Μια ςτενι δίοδοσ παρζχει πρόςβαςθ ςτο χριςιμο τμιμα του 

δωματίου, επίςθσ επιπλωμζνο με γοφςτο, όπου τα πάντα είναι διαταγμζνα με ςκοπό τθν 

ευχάριςτθ υποδοχι φίλων και γνωςτϊν. 

Αυτι θ αίκουςα υποδοχισ, που περιλαμβάνει προφανϊσ τον κατάλλθλο φωτιςμό και το 

κατάλλθλο θχθτικό φόντο, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ διαφοροποίθςθ τθσ διάταξθσ 

ενόσ ςυνθκιςμζνου ςπιτιοφ και για να ειςάγει ςε αυτό μια επιφανειακι γραφικότθτα. Αλλά 

ο πραγματικόσ προοριςμόσ τθσ είναι να ενςωματωκεί ςε ζνα εκτεταμζνο αρχιτεκτονικό 

ςφμπλεγμα, όπου εμφανίηεται πλιρωσ θ αποφαςιςτικι ςθμαςία τθσ για τθν καταςκευι 

μιασ κατάςταςησ. 
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Εξερευνήςεισ  

Στο εγγφσ μζλλον μια ομάδα λετριςτϊν, ξεκινϊντασ από τθν οδό Κιπων-Ραφλου, κα 

διερευνιςει πλιρωσ τθ ςυνοικία Μερρί, που ζχει παραλειφκεί μζχρι τϊρα από τουσ 

ψυχογεωγραφικοφσ χάρτεσ. 

ΡΟΣΧΩΘΣΤΕ ΜΑΗΛΚΑ ςτθ Λετριςτικι Διεκνι 

Κα κρατιςουμε μερικοφσ. 

Εκπαιδευτικά παιχνίδια 

Ζχοντασ αναπτυχκεί πρόςφατα, “θ ιδεολογικι ςυηιτθςθ κεωροφμενθ ςαν αγϊνασ μποξ” 

φαίνεται ότι υπόςχεται ζνα λαμπρό μζλλον ςτθν πνευματικι ελίτ, τθσ οποίασ εκπλθρϊνει 

όλεσ τισ ανάγκεσ. (Θ ΛΔΕΟΛΟΓΛΚΘ ΣΥΗΘΤΘΣΘ ΚΕΩΟΥΜΕΝΘ ΣΑΝ ΑΓΩΝΑΣ ΜΡΟΞ ΚΑ ΣΑΣ 

ΕΞΑΣΦΑΛΛΣΕΛ ΥΡΟΛΘΨΘ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΧΟΝΟ.) Λδοφ οι κανόνεσ: 

Οι δφο αντίπαλοι και ο διαιτθτισ, του οποίου θ απόφαςθ είναι τελεςίδικθ, κάκονται ςτο 

ίδιο τραπζηι, με τον διαιτθτι να χωρίηει τουσ δφο παίχτεσ. Ζχει ςυμφωνθκεί ότι ο αγϊνασ κα 

διεξαχκεί ςε ζναν οριςμζνο αρικμό γφρων με ακρίβεια ςτθν τιρθςθ του χρόνου. 

Μετά τθν ανακοίνωςθ τθσ ζναρξθσ του αγϊνα από τον διαιτθτι, οι δφο αντίπαλοι 

κοιτάηονται για μια ςτιγμι· ζπειτα αυτόσ που επιτίκεται πρϊτοσ διατυπϊνει μια 

οποιαδιποτε πρόταςθ ςχετικά με ζνα κζμα που του φαίνεται καλό. Ο άλλοσ απαντά είτε 

αμφιςβθτϊντασ ευκαρςϊσ τον ςυλλογιςμό που μόλισ άκουςε είτε ειςάγοντασ άλλουσ 

ιςχυριςμοφσ ςχετικά με ζνα ςυναφζσ ι καινοφανζσ κζμα είτε ακόμα – και αυτό είναι το 

καλφτερο – ςυνδυάηοντασ αυτζσ τισ δφο κινιςεισ. Ο διαιτθτισ διαςφαλίηει ότι ο ζνασ 

αντίπαλοσ δεν διακόπτει τον άλλον. Ωςτόςο, θ παρατεταμζνθ χριςθ του λόγου οδθγεί ςτθν 

απϊλεια πόντων για τον αδζξιο παίχτθ. Το χρονόμετρο ανακοινϊνει το τζλοσ του γφρου με 

ζνα κατάλλθλο ςιμα που διακόπτει αμζςωσ τθ ςυηιτθςθ. 

Στθ ςυνζχεια, ο διαιτθτισ ανακθρφςςει τον γφρο υπζρ του ενόσ ι ενδεχομζνωσ κανενόσ από 

τουσ αντιπάλουσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ανάπαυλασ, οι υποςτθρικτζσ και οι εκπαιδευτζσ 

φζρνουν ςτουσ διαγωνιηόμενουσ οινοπνευματϊδθ ποτά ι καφζδεσ (ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ, ναρκωτικά). Θ λογομαχία ξεκινάει και πάλι όταν δίνεται το παράγγελμα. Το 

νοκ-άουτ ανακοινϊνεται από τον διαιτθτι όταν ο ζνασ αντίπαλοσ, αιφνιδιαςμζνοσ από τθ 

βιαιότθτα ι τθν επιδεξιότθτα μιασ επίκεςθσ, αδυνατεί να ςυνεχίςει τθ ςυηιτθςθ. Αν δεν 

ςυμβεί αυτό, ο νικθτισ αποφαςίηεται ςτο τζλοσ, ςτα ςθμεία, ςφμφωνα με τον αρικμό των 

γφρων που κζρδιςε. Θ κακοικεια, ακόμα και αν είναι εμφανισ, δεν επιφζρει καμία ποινι. 

Μεταξφ των πιο καυτϊν κεμάτων ζχουν ιδθ επιςθμανκεί: το Ηεν, θ Νζα Αριςτερά, θ 

φαινομενολογικι οντολογία, ο Αςτρφκ, τα Γαλατικά νομίςματα, θ λογοκριςία, το νόθμα του 

παιχνιδιοφ του ςκακιοφ. 

(Οι λετριςτζσ, εννοείται νικθτζσ, δεν παίηουν αυτό το παιχνίδι.) 
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Κινηματογράφοσ 

Εδϊ και αρκετά χρόνια δεν ζχουμε δει καμία ταινία που να φζρνει τθν παραμικρι 

καινοτομία. Θ γενικι παραγωγι είναι τόςο βαρετι ϊςτε μια κοινότοπθ ταινία, όταν 

δθμιουργείται με μια απλϊσ ςυμπακθτικι πολιτικι κεϊρθςθ (Το Αλάτι τησ Γησ), προκαλεί 

ςφγχυςθ ςτουσ περιςςότερουσ κριτικοφσ και τουσ κάνει να λζνε γι’ αυτιν, αναλθκϊσ, ότι κα 

παραμείνει ορόςθμο του κινθματογράφου. Είναι αλικεια ότι εδϊ κυριαρχοφν τόςεσ 

οικονομικζσ και αςτυνομικζσ επιταγζσ, ϊςτε μια ταινία – τθσ οποίασ οι πόροι είναι πολφ 

περιςςότεροι από αυτοφσ ενόσ μυκιςτοριματοσ – ζχει ελάχιςτεσ πικανότθτεσ να φτάςει το 

πνευματικό επίπεδο ενόσ καλοφ μυκιςτοριματοσ τρίτθσ κατθγορίασ, τφπου εϊμόν Κενϊ για 

παράδειγμα. 

Κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, είναι καλφτερα να μθν ανθςυχοφμε πια για τθ ςθμερινι 

κατάςταςθ αυτισ τθσ τζχνθσ. Στισ ςκοτεινζσ αίκουςεσ που μπορεί να διαςχίηει θ 

περιπλάνηςη, αυτό που χρειάηεται είναι να ςταματάμε λίγο λιγότερο από μία ϊρα και να 

ερμθνεφουμε παρωδϊντασ τθν ταινία που διαδραματίηεται: να αναγνωρίηουμε ςτουσ 

ιρωεσ κάποιεσ λιγότερο ι περιςςότερο ιςτορικζσ προςωπικότθτεσ που μασ μοιάηουν, να 

ςυνδζουμε τα γεγονότα του ανόθτου ςεναρίου με τισ πραγματικζσ αιτίεσ δράςθσ που 

αναγνωρίηουμε ςε αυτά και με τθν εβδομάδα που περνάμε εμείσ οι ίδιοι, ιδοφ μια 

αποδεκτι ςυλλογικι ψυχαγωγία (δείτε τθν ομορφιά του Αιχμαλώτου τησ Ζέντα όταν 

μποροφμε να τον κατονομάςουμε Λουδοβίκο τθσ Βαυαρίασ, τον Η. Βαςζ ωσ κόμθ οφπερτ 

του αντηάου, και τον ςωςία που δεν είναι άλλοσ από τον Γ.-Ε. Ντεμπόρ). Μποροφμε να 

δοφμε επίςθσ τθ ςειρά περιπετειϊν του αξιοκαφμαςτου Νταν-Μπλανσ, τθσ οποίασ θ 

ςθμερινι χριςθ, εντελϊσ αςιμαντθ, δεν επιτρζπει να υπενκυμίςουμε τισ πραγματικζσ 

διδακτικζσ δυνατότθτεσ του κινθματογράφου. 

Αν όλα αυτά ςτθν πραγματικότθτα δεν ςασ αρζςουν, δεν ςασ μζνει παρά να αγαπιςετε τισ 

Κακέσ Συναναςτροφέσ του Αλεξάντρ Αςτρφκ, όπου δεν κα παραλείψετε βζβαια να 

αναγνωρίςετε, ςφμφωνα με τα καταπλθκτικά λόγια του Ηακ Ντονιόλ-Βαλκρόη (France-

Observateur τθσ 20θσ Οκτωβρίου 1955), τθν ατμόςφαιρα και το νόθμα τθσ ΔΛΚΘΣ ΣΑΣ νιότθσ. 

Φιλοςοφία 

Θλίκιοι, μπορείτε να πάψετε να είςτε. 

Διαβάςτε Μαρξ, διαβάςτε Νταχοφ. 

Εικαςτικζσ τζχνεσ 

Πλθ θ αφθρθμζνθ ηωγραφικι, από τον Μάλεβιτσ και μετά, παραβιάηει ανοιχτζσ κφρεσ. Αυτι 

θ δραςτθριότθτα είναι φυςικά αδιάφορθ και, επιπλζον, απόλυτα ομοιόμορφθ. Δεν είναι ο 

“ταςιςμόσ” αυτόσ που κα τθν ανανεϊςει. Ριςτεφουμε εξάλλου ότι θ αναηιτθςθ εικόνων 

που μποροφν να προκαλζςουν νζεσ επιδράςεισ πρζπει να ζρκει ςε ριξθ με τουσ τρόπουσ 

αναπαράςταςθσ που ζχουν κλθρονομθκεί από τον ντε Κίρικο, τον Μαξ Ερνςτ ι τον 

Μαγκρίτ, οι οποίοι τείνουν οι ίδιοι να αναδθμιουργιςουν τθν παλιά τάξθ των εκπλιξεων – 
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εκπλιξεων που ζχουν αποδυναμωκεί ςθμαντικά από τθν ιδθ μακροχρόνια διάδοςθ αυτϊν 

των ζργων και τον πλθκωριςμό των μιμθτϊν. 

Οι διάφορεσ εφαρμογζσ τθσ μεταγραφίασ, που προτείνονται κεωρθτικά για να 

ενςωματϊςουν ςε μια ενιαία γραφι όλα τα ςτοιχεία των οποίων το νόθμα μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί, υπιρξαν μζχρι ςιμερα εντελϊσ ανεπαρκείσ. 

Φαίνεται ότι αυτι θ προςωρινι αποτυχία πρζπει να αποδοκεί ςτθ ςυνεχϊσ προβεβλθμζνθ 

εναςχόλθςθ με τθ “δθμιουργία μακετϊν αφιςϊν”, που επζβαλε τελικά είτε ζνα 

δυςανάγνωςτο χάοσ είτε μια εκφυλιςμζνθ μορφι του παλιοφ κολλάη (μεταγραφικι ζκκεςθ 

τθσ γκαλερί Double Doute τον Λοφνιο-Λοφλιο του 1954). 

Επιθεωρήςεισ 

Θ λετριςτικι Διεκνισ ςυνεργάηεται με τθν επικεϊρθςθ Τα Γυμνά Χείλη [Les Lèvres Nues] 

από τθν κυκλοφορία του 6ου τεφχουσ τθσ. Αυτι θ επικεϊρθςθ (εκδότθσ Μαριζν, οδόσ 

Ρεπζν, Βρυξζλλεσ) βρίςκεται ςτο βιβλιοπωλείο Μινώταυροσ, ςτθν οδό Καλϊν Τεχνϊν. 

Πολιτική 

Τίποτα καινοφριο. Στο πλαίςιο του κατευναςμοφ, ο Τφποσ αποκαλφπτει με τρυφερότθτα ότι 

δφο νεαρά Σοβιετικά κορίτςια, αφοφ φωτογραφικθκαν μαηί με δφο Γαλλίδεσ ςταρ του 

κινθματογράφου, διλωςαν πωσ είχαν ηιςει με αυτόν τον τρόπο τθν πιο όμορφθ μζρα τθσ 

ηωισ τουσ. Στο μεταξφ, θ Πράβντα αναφέρει ότι θ Ε.Σ.Σ.Δ. ολοκλιρωςε τθν οικοδόμθςθ τθσ 

ςοςιαλιςτικισ κοινωνίασ και ότι το πζραςμα ςτο ςτάδιο του κομμουνιςμοφ ζχει πλζον 

ξεκινιςει. 

Στθ Γαλλία, τα πράγματα είναι βζβαια ακόμα χειρότερα: κινθτοποίθςθ που πρόκειται να 

επεκτακεί για να ενιςχυκεί ο πόλεμοσ τθσ Αλγερίασ (ΑΛΓΕΛΝΟΛ! ΔΕΝ ΕΛΝΑΛ ΕΡΕΛΔΘ ΕΛΣΤΕ 

ΓΑΛΛΟΛ ΡΟΥ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΕΛΣΤΕ ΕΡΛΣΘΣ ΡΑΤΛΩΤΕΣ), ο πόλεμοσ του ιφ και οι επόμενοι· 

ανάπτυξθ τθσ ανταλλαγισ που εγκαινιάςτθκε από τον Μαντζσ-Βόννθ, με τον Φράνκο του 

οποίου οι μικρζσ χάρεσ πλθρϊνονται με τθν εγκατάλειψθ δθμοκρατϊν προςφφγων· 

ςκανδαλϊδθσ καταδίκθ του Ριερ Μοραίν, τθσ Ελευκεριακισ Κομμουνιςτικισ Ομοςπονδίασ, 

με όρουσ που τείνουν να καταδείξουν ότι οι αντιαποικιοκρατικζσ απόψεισ είναι πλζον 

αςυμβίβαςτεσ με τθ γαλλικι ικαγζνεια. 

Προπαγάνδα 

Μια μζκοδοσ “…κακοριςτικι για το μζλλον τθσ επικοινωνίασ: θ μεταςτροφι φράςεων”, 

υποδείχκθκε ςτο τεφχοσ 3 τθσ Λετριςτικήσ Διεθνοφσ (Αφγουςτοσ 1953). Θ χριςθ τθσ 

μεταςτροφισ αποτελεί τϊρα το αντικείμενο μιασ διεξοδικισ μελζτθσ που διεξάγεται με τθ 

ςυνεργαςία δφο λετριςτϊν. Αυτι θ μελζτθ κα εμφανιςτεί ςτον καιρό τθσ, και κα αφιςει 

λίγα πράγματα να ειπωκοφν για το κζμα. 
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Το τεφχοσ 25 του Potlatch, εγκαινιάηοντασ τον τρίτο χρόνο του, κα δθμοςιευκεί τον Λανουάριο του 

1956. 

Λογοτεχνία 

Ροτζ δεν κα λείψουν τα υποκατάςτατα για να λειτουργεί θ βιομθχανία των εκδόςεων και 

να ςυντθρείται θ κατανάλωςθ. Αλλά όςο πάει κα γίνεται περιςςότερο αντιλθπτό ότι τα 

προβλιματα και οι διαςκεδάςεισ τθσ εποχισ βρίςκονται ςε άλλα επίπεδα. 

Κα πρζπει ιδθ να αναφερκοφν οριςμζνοι πλαςτογράφοι που κα προςπακιςουν να 

αποκτιςουν φιμθ αναλφοντασ, ςε ζνα κακαρά λογοτεχνικό πλαίςιο, τα νζα ςυναιςκιματα 

που μποροφν να προκαλζςουν οριςμζνοι ςυςχετιςμοί γεγονότων. Ζτςι ο κ. Ηυλιζν Γκρακ 

γράφει όμορφεσ αφθγιςεισ που ζχουν για κζμα μια ατμόςφαιρα και τα διάφορα ςυςτατικά 

τθσ: δεν είναι τίποτα να αρνθκεί κανείσ το βραβείο Γκονκοφρ· πρζπει επίςθσ να μθν το 

αξίηει. 

Το Potlatch αποςτζλλεται ςε οριςμζνεσ διευκφνςεισ που διαβιβάηονται ςτθ ςφνταξθ. 

Πλα τα κείμενα που δθμοςιεφονται ςτο Potlatch μποροφν να αναπαραχκοφν, να αντιγραφοφν ι να 

παρατεκοφν εν μζρει χωρίσ καμία ζνδειξθ προζλευςθσ. 

ΜΘ ΣΥΛΛΕΓΕΤΕ ΤΟ POTLATCH, Ο ΧΟΝΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΛ ΕΝΑΝΤΛΟΝ ΣΑΣ. 

Αρχιςυντάκτθσ: Η. Φιγιόν, οδόσ Μοντάν-Ηενεβιζβ 32, Ραρίςι 5ο διαμζριςμα. 

 

  

 


