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ΈπιΟεώρησι.ς Κοινωνικών ’Ερευνών γ' τρίμηνον 1972

έπί τοβ σημείου συγκεντρώσεως των συγ
κοινωνιακών άρτηριών των Άλπεων, αί
όποΐαι είναι πολύ περισσότερον καρπο
φόροι άπό δ,τι είναι ή κοιλάς 'Αξιού Μοράβα, καί έστραμμένη πρός Βορράν,
Εχει άπό μακροϋ λάβει τάς διαστάσεις
της καί διαφυλάξει τάς έλευθερίας της.
Ή βιβλιοκρισία τού Maurice Le Lannou άναφέρεται εις τά έξής βιβλία:
* Guy Burgel, La Condition Industrielle
à Athènes, étude socio-géographique
(Πρώτον Μέρος: Les Hommes et leur vie),
Άθήναι, "Εκδοσις Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικών ’Ερευνών, 1970, 1 τόμος
σχήμ. 4ου, 159 σελ. καί 70 χάρται έκτός
κειμένου.
* Etienne Dalmasso, Milan, capitale
économique de l’Italie, étude géographi
que, Gap, Editions Ophrys, 1971, 1 τό
μος σχήμ. 4ου, 583 σελ.
* Pierre - Yves Péchoux - Michel Sivignon, Les Balkans, Παρίσιοι, Presses
Universitaires de France (συλλογή «Ma
gellan»), 1971, σχήμ. 12ου, 284 σελ.
Le Monde, 11-12 'Ιουλίου 1971, σελ. 6.

Περί τού πληθυσμού τής 'Ελλάδος*
Bernard Kayser, Pierre - Yves Péchoux
καί Michel Sivignon: Exode rural et
attraction urbaine en Grèce. Matériaux
pour une étude géographique des mou
vements de population dans la Grèce
contemporaine. Άθηναι, 1971, 223 σελ.,
στατιστικόν παράρτημα, χάρται, γρα
φικοί παραστάσεις, 1 χάρτης, έκτος
κειμένου τών άστικών περιοχών ελξεως.
(εκδοσις τού ’Εθνικού Κέντρου Κοι
νωνικών 'Ερευνών (ΕΚΚΕ).
Ύπό τόν ώς άνω τίτλον έδημοσιεύθησαν τά πορίσματα έρευνών γενομένων κατά τό 1962 καί 1963, ώς συμβολή
είς τήν γνώσιν τών μεταναστευτικών
διακινήσεων έν Έλλάδι. Αί περί ών ό
λόγος ερευνά ι έγένοντο είς δύο στάδια:
Προηγήθησαν διερευνήσεις μεταξύ τεσ
σάρων όμάδων κοινοτήτων έπιλεγεισών
είς διαφορετικόν φυσικόν καί κοινωνικο
οικονομικόν περιβάλλον, αϊτινες έπέτρεψαν τήν μελέτην τών μεταναστευτι
κών φαινομένων, τάς σχέσεις των πρός
τά ίδιάζοντα προβλήματα έκάστης περι
οχής καί τάς έπιπτώσεις των έπί τής
τοπικής δημογραφίας, καί έπηκολούθησε
καταμέτρησις τού 1/5 τών δελτίων τών
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τών άναφερομένων είς τούς νεωστί έγγραφέντας είς
τά μητρφα τής περιόδου 1957-60, ήτις
έπέτρεψεν είς τό να καθορισθή έπακριβώς ή περιοχή ελξεως έκάστης πόλεως.
Ή έλληνική ύπαιθρος σχεδόν έν
* ‘Αναδημοσιεύεται έν
μεταφράσει έκ τής
( Revue Géographique des Pyrénées et du SudOuest», Tome 43, fase. 1, janvier 1972, κατόπιν
άδειας χορηγηθείσης ύπό του κ. Ρ.-Υ. Péchoux.
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τώ συνόλφ της, άπό μακροΰ χρόνου καί
μέ έναλλασσομένην έντασιν, συνιστμ
αίσθητώς έστίαν μεταναστεύσεως. Αί
τέσσαρες ομάδες τών έξετασθεισών κοι
νοτήτων προβάλλουσι τέσσαρας τύπους
χωροθεσιών συνδεδεμένων κατά ζεύγη:
Κυκλάδες καί Πελοπόννησος άφ’ ένός,
καί Θεσσαλία καί Μακεδονία άφ' έτέρου.
Κατά τήν μελέτην τών ώς άνω όμάδων
έφηρμόσθη ή αύτή μέθοδος: δηλ. τήν
έκθεσιν περί τών οικονομικών καί δημογραφικών συνθηκών τών περιοχών
διαδέχεται λεπτομερής έξέτασις έκάστης
κοινότητος καί ακολουθεί βραχεία σύνθεσις.
Τό πρώτον δείγμα περιλαμβάνει όκτώ
κοινότητας τών Κυκλάδων, άναλόγους
πρός τάς νήσους Πάρον καί Αντίπαρον.
Ή μετανάστευσις, παλαιό καί μαζική,
κατευθύνεται κυρίως πρός τό πολεοδομικόν συγκρότημα Πειραιώς - Αθηνών,
τό όποιον είναι καί ή πραγματική πρω
τεύουσα τών νήσων τού Αιγαίου.
Πρόκειται σχεδόν άποκλειστικώς πε
ρί αγροτικής μεταναστευτικής έξόδου,
άλλ' ή κεντρική κωμόπολις δέν φαίνεται
ούτε καί αύτή ικανή να συγκρατήση
τούς κατοίκους της, χωρίς διά τούτο να
διαδραματίζη ρόλον σταθμού έλξεως κα
τά τήν μεταναστευτικήν κίνησιν, καί τά
χαρακτηριστικά ταύτα άνευρίσκει τις είς
τάς κωμοπόλεις τάς περιλαμβανομένας
είς τά άλλα δείγματα. Άκρωτηριάζουσα
σοβαρώς τάς τάξεις τής έφηβικής ήλικίας, ή μετανάστευσις όδηγεΐ είς γηρα
σμόν τού πληθυσμού καί έχει ώς άποτέλεσμα τήν μείωσιν τών γεννήσεων,ήτις
έπηρεάζεται άπό τήν βαθμηδόν μειουμένην έναντι τής γεννητικότητος διάθεσιν τών οικογενειών.
Τό φαινόμενον τούτο δύναται νά έρμηνευθή άπό τάς δυσχερείας τού περιβάλ
λοντος, κυριώτεραι τών όποιων είναι ή
ανεπάρκεια τών καλλιεργησίμων γαιών
είς τάς βραχώδεις ταύτας νήσους καί
τό μέτριον εισόδημα, τό όποιον έξασφαλίζει ή ύπό μεμονωμένων έπαγγελματιών
άσκουμένη άλιεία. Άλλαι δυσχέρειαι
προέρχονται άπό τήν άδυναμίαν έπανδρώσεως καί άπό τήν διασποράν τών μικρών
αυτών νήσων, τών όποιων ό μετά τού
Πειραιώς σύνδεσμος είναι στενώτερος
τών μεταξύ των σχέσεων. "Εντονοι όμως
έξωτερικαί κινητήριοι δυνάμεις έτέθησαν είς ένέργειαν είς τήν άρχαίαν ταύτην περιοχήν τού θαλασσίου πολιτισμού.
Ή άγροτική έξοδος, έφ’ όσον δέν είναι
υπέρμετρος, φαίνεται ότι εύνοεί τάς
προόδους τάς συντελουμένας είς τήν
γεωργίαν, αλλά αί πρόοδοι αύται, αί
όποΐαι είναι δημιουργήματα έπικαίρων
καινοτομιών, φαίνονται εύθραυστοι, κα
τά τόν αύτόν άκριβώς τρόπον, καθ’ ον
παρουσιάζονται αί πρόοδοι άλλων το
μέων δραστηριότητος, όπως είναι τού
τουριστικού.
Ή μετανάστευσις είναι ώσαύτως ζωη
ρά είς τήν Μεσσηνίαν. Πάσαι αί έξετασθεΐσαι κοινότητες άπεγυμνώθησαν τών
κατοίκων των κατά τήν μεταξύ 1951-

1961 περίοδον, γεγονός δπερ άνταποκρίνεται είς μεταναστευτικά ύπόλοιπα
λίαν άρνητικά, άφοΰ τό φυσικόν Ισοζύγιον δέν είναι έλλειματικόν παρά είς
μίαν μόνον περίπτωσιν. Ή κατά κοινό
τητα έξέτασις καταδεικνύει ότι ή έντασις τής μεταναστεύσεως δέν συνδέε
ται μέ τόν μέσον όρον τών γαιών, τάς
όποιας έκαστος κάτοικος διαθέτει, καί
ό όποιος είναι παντού μέτριος, άλλα μέ
συνθετώτερα κριτήρια τού άγροτικοΰ
πλούτου καί τού διαθεσίμου έξοπλισμοΰ.
’Εάν αί Άθήναι προσελκύουν τήν πλει
ονότητα τών μεταναστών, έν τούτοις
μία σημαντική έξωτερική μετανάστευσις ύφίσταται, καί κυρίως διά μέσου
τής φθινούσης πρωτευούσης τής Μεσ
σηνίας, τής Καλαμάτας. Ή μετανάστευσις αύτη, όπως καί έκείνη τής Πελοποννήσου καί τών νήσων, είναι παλαιόν
φαινόμενον, τού όποιου αί κτηθεΐσαι
συνήθειαι καί οί διατηρηθέντες δεσμοί
μετά τών μεταναστών έξασφαλίζουν
τήν διαιώνισιν παρά τήν βελτίωσιν τών
τοπικών οικονομικών όρων ζωής. Ή
άλλοτε πολυάνθρωπος Μεσσηνία, ένε
κα τής διαρροής τών κατοίκων της, μετεβλήθη είς όλιγάνθρωπον περιοχήν καί
μάλιστα είς τοιούτον βαθμόν, ώστε τά
γενόμενα αρδευτικά έργα κινδυνεύουν
νά μή άποδώσουν τούς άναμενομένους
καρπούς των έλλείψει έργατικών χειρών, έπειδή μερικά άπό τά χωρία άπεστερήθησαν τών 3/4 τού άρρενος πληθυ
σμού των τού ήλικίας 20 καί 50έτών.
Ή μετανάστευσις έξεδηλώθη προσφάτως, άλλά όλιγώτερον έντονος, είς τάς
έξ κοινότητας τάς κειμένας νοτιο-άνατολικώς τής κοιλάδος τής Θεσσαλίας,
τής Νομαρχίας Καρδίτσης, καί αί όποΐαι
συγκροτούν τό τρίτον δείγμα. 'Εάν έξαιρέσωμεν τάς άναχωρήσεις, αί όποΐαι
έσημειώθησαν κατά τόν έμφύλιον πόλε
μον διά πολιτικούς λόγους, ή μετανάστευσις είναι κυρίως έσωτερική, αί δέ
Άθήναι διεδραμάτισαν σημαντικόν μέν
άλλ' ούχί άποκλειστικόν ρόλον, καί ή
Θεσσαλία συνεκράτησε μικρόν μέρος
τών μεταναστών. Ή τοιαύτη μετανάστευσις δέν είχεν ώς άποτέλεσμα ούτε κάμψιν όφειλομένην είς τήν γεννητικότητα,
ούτε άποψίλωσιν τού πληθυσμού κατά
τήν περίοδον 1951-1961.
Είναι βέβαιον ότι ή κατ’ άγρότην διαθεσιμότης γαιών, είς τήν άραιώς κατοικουμένην ταύτην κοιλάδα, είναι άσυγκρίτως άνωτέρα άπό έκείνην άλλων μελετηθεισών περιοχών. 'Αλλά τούτο δέν
είναι σημαντικόν πλεονέκτημα, έπειδή
ή έκμετάλλευσίς των είναι λίαν δαπα
νηρά. Ό πρόσφατος καθώς καί ό περιωρισμένος χαρακτήρ τής μεταναστεύσε
ως όφείλει είς τήν πραγματικότητα νά
είναι συνδεδεμένος μέ τήν κοινωνικό ■·
άγροτικήν καθυστέρησιν ένός πληθυ
σμού έπί μακράν άπομονωμένου, γεγο
νός τό όποιον υπογραμμίζει τήν σημα
σίαν τής πληροφορίας είς τόν καθορι
σμόν τών μεταναστευτικών έξελίξεων.
Ή καθυστέρησις αύτη άλλωστε τείνει

βιβλιοκρ ιυία

να έξαλειφθή καί ή γεωργία άναπτύσσεται αισθητός. Είναι δέ έτι περισσότε
ρον χρήσιμον να έξαρθή ό δεσμός, ό
όποιος ύφίσταται μεταξύ τής μεταναστεύσεως καί τών τοπικών κοινωνικο
οικονομικών συνθηκών. Π.χ., ή μετανάστευσις είναι περισσότερον έντονος
άπό όπουδήποτε άλλοϋ εις χωρίον οίκισθέν ύπό προσφύγων έκ Καππαδο
κίας, εις μικρός καί μέτριας άποδοτικότητος έκτάσεις γής, καί των όποιων
ή έγκατάστασις είναι κοινωνικώς κακή.
Ή μετανάστευσις ΰπήρξεν ώσαύτως
μετρία κατά τό 1961 εις τάς όκτώ κοι
νότητας εις τήν κοιλάδα τής Δράμας
(εις τήν Άνατ. Μακεδονίαν). Αί κοινό
τητες αύται, άποστερηθεΐσαι μερικώς
τού πληθυσμού των κατά τήν διάρκειαν
τών πολέμων, είδον να αΰξάνη ή γεννητικότης των καί να διανοίγεται ή όδός
τής έπανδρώσεώς των κατά τήν έπακολουθήσασαν περίοδον. Αί καλλιεργη
μένα! έκτάσεις, άκρως περιωρισμέναι
έκ τών άποτόμων όρέων, είναι έν τούτοις
μικραί. ’Αλλά ή στιγμιαία άνοδος τών
τιμών ή παρατηρηθεΐσα εις τάς άγοράς
τού καπνού, ό όποιος είναι τό κατ’
έξοχήν έμπορεύσιμον προϊόν τής περιο
χής, έπέτυχε να άνακόψη τήν προς Γερ
μανίαν μετανάστευα IV. Τό μεταναστευτικόν τούτο ρεύμα, τό όποιον ήρχισε
κατά τό 1961, ελαβεν άκολούθως τεράστι
ας διαστάσεις, όπως άποδεικνύουν τού
το συμπληρωματικοί πληροφορίαι άφορώσαι εις τά έτη 1963-1965 (πληροφορίαι αί όποιαι είναι δυστυχώς έλλιπεΐς
διά τάς άλλας μελετηθείσας περιοχάς).
Ούτως, ώρισμέναι κοινότητες έστερήθησαν πλέον τού 80% τού πληθυσμού
των ήλικίας 14 έως 45 έτών. Καί είναι
μέν βέβαιον ότι τά έμβάσματα τών μετα
ναστών προσφέρουν εις τάς οικογένειας
των πολλαπλάς άνέσεις, ή έλλειψις
όμως τών έργατικών χειρών παρασύρει
εις όπισθοδρόμησιν τάς καλλιέργειας
τού καπνού καί τήν έμφάνισιν χέρσων
γαιών, ένώ αί σπάνιοι παλιννοστήσεις
πραγματοποιούνται επ’ ώφελείμ τών ’Α
θηνών καί τής Θεσσαλονίκης.
Καί ένφ ή έλληνική ύπαιθρος φθίνει
έκ τής διαρροής τού πληθυσμού της, αί
πόλεις παρουσιάζονται έλλιπώς έξωπλισμέναι διά νά άντιμετωπίσουν τήν
τοιαύτην έπαύξησιν τού πληθυσμού των.
Ή γενική έντύπωσις είναι ότι ή μετριότης καί ό άσθενής δυναμισμός χαρακτη
ρίζει τάς πόλεις, πολλαί τών όποιων,
καί οΰχί έκ τών μικροτέρων, παρουσιά
ζουν άρνητικόν μεταναστευτικόν ύπόλοιπον, ώς καί ή παντελής έλλειψις
συνηρτημένου άστικοΰ δικτύου.
Αί έλληνικαί πόλεις, αί περισσότεροι
τών όποιων δέν ήσαν είς τό παρελθόν,
πλήν τής Θεσσαλονίκης, παρά μέτριοι
πολίχναι, χρησιμεύουσαι ώς σταθμοί
στηρίξεως τής τουρκικής κυριαρχίας,
άπό τής άνεξαρτησίας καί έντεΰθεν άντελήφθησαν ότι αί δυνατότητες άναπτύξεώς των περιωρίζοντο ύπό τής τερά
στιας αύξήσεως τών ’Αθηνών. Ή φυ

σική διαμόρφωσις τού έδάφους, έχουσα
ώς άποτέλεσμα τόν διαχωρισμόν τών
κατοίκων καί τό διάσπαρτον τών νήσων,
συνετέλεσεν, ώστε νά παρακωλυθή ή
δημιουργία ένός άστικοΰ δικτύου. Τήν
άπαρχήν τούτου άνευρίσκομεν είς τήν
Μακεδονίαν, καί είδικώτερον είς τήν
Δυτικήν Μακεδονίαν, τήν μόνην περιο
χήν είς τήν όποιαν ύπάρχουν πυκνοί
οικισμοί, μικρών καί μέσων πόλεων, τών
όποιων αί περιοχαί προελεύσεως είναι
έπάλληλοι: Ό χάρτης τών περιοχών
άστικής έλξεως δεικνύει ότι είς πολλάς
περιπτώσεις αί περιοχαί αύται προε
λεύσεως είναι άντιθέτως άπομακρυσμέναι, έχουσαι μεταξύ των κενά, τά όποια
άποδεικνύουν έλλειψιν δυναμισμού τών
αντιστοίχων κέντρων. Διά τούτο οί
άνθρωποι τής Πίνδου μεταναστεύουν
περισσότερον είς τάς ’Αθήνας παρά είς
τάς πλησιεστέρας πόλεις τής Θεσσα
λίας.
Ή βιομηχανία σπανίως είναι παρά
γων άναπτύξεως. Αί βιομηχανικοί πό
λεις συνιστούν, μετά τών άπομονωμένων
πόλεων τών νήσων καί τών μικρών λι
μένων οί όποιοι φθίνουν έκ μαρασμού,
μίαν κατηγορίαν πόλεων είς σχετικήν
παρακμήν. ’Εξαιρούνται μόνον ή Κα
στοριά, τής όποιας ή ευημερία στηρί
ζεται έπί τής βιοτεχνίας τών γουναρικών,
καί ή Πτολεμαΐς, γέννημα τής μεγάλης
βιομηχανίας. Άντιθέτως, ή άνάπτυξις
τών διοικητικών ύπηρεσιών καί λειτουρ
γημάτων είναι έκείνη, ή όποια έξασφαλίζει τόν δυναμισμόν τών πόλεων είς τάς
περιοχάς τών όποιων ή γεωργία αναπτύσ
σεται, ένώ αί Θήβαι καί ή Κόρινθος
ήρχισαν νά έπωφελοΰνται έκ τής μετά
τών ’Αθηνών γειτνιάσεως καί ό άξων
Άθηνών-Θεσσαλονίκης άναλαμβάνει βα
θμηδόν τόν ρόλον κινητήριου δυνάμεως είς τήν καθόλου άνάπτυξιν τής
χώρας...
Ή Άπογραφή τού 1971 έπικυροΐ τά
συμπεράσματα μιας μελέτης ή όποια, πα
ρά τήν καθυστέρησιν τής έκδόσεώς της,
συνιστά ούσιαστικήν συμβολήν είς τήν
γνώσιν τής Ελλάδος καί συμπληροί
ύπό τήν ιδιότητά της ταύτην τήν ’Ανθρω
πογεωγραφία τής Ελλάδος καί τόν
Οικονομικόν καί Κοινωνικόν ’Άτλαντα
τής 'Ελλάδος. ’Εν τούτοις άποδοκιμάζομεν έν προκειμένφ τό ότι διά τά έλληνικά τοπωνύμια υίοθετήθη σύστημα με
ταγραφής διάφορον έκείνου τών ήδη
μνημονευθέντων έργων, καί τό όποιον
ούδεμίαν σχέσιν έχει προς τήν κατά
παράδοσιν γαλλότροπον μεταγραφήν,
τήν χρησιμοποιουμένην είς πολλάς πε
ριπτώσεις. Πολλά όνόματα π.χ παρατί
θενται άκατανοήτως ήλλοιωμένα (Evia
άντί Eubée, Thive άντί Thèbes), χωρίς
νά γνωρίζη κανείς νά προφέρη ταΰτα
ούτε έλληνιστί ούτε καί γαλλιστί, διότι
δέν μάς παρέχουν τήν κλείδα συστήματος
άναγνώσεως, τό όποιον άλλωστε δέν
έχει κάν τό πλεονέκτημα τής όμοιογενείας, διότι μεταγράφει άδιακρίτως διά
τού «gh» καί τό Ισχυρόν ούρανικόν «γάμ-

μα»τών «Μεγάρων» («Meghara»), καί τό
«γάμμα» τού «Άνώγειον» («Anoghion»),
τό όποιον έχει τήν άξίαν τού «yod».
MICHEL

ROUX

Ή μελέτη ένός ’Ιταλικού χωρίου,*
ύπό A. L. Maraspini
Δημοσιεύσεις τού Κέντρου Κοινωνι
κών ’Επιστημών, Άθήναι, 5. Παρίσιοι
καί Χάγη: Mouton (έδημοσιεύθη μέ τήν
συνεργασίαν τής Ecole Pratique des Hau
tes Etudes, Σορβόννη, Τμήμα VI, Οι
κονομικά! καί Κοινωνικαί Έπιστήμαι),
1968.
Ή παρούσα μονογραφία είναι ή με
λέτη μιας άπομεμονωμένης κοινότητος
τής Νοτίου ’Ιταλίας. Ή περιγραφομένη
κοινότης, ή Καλημέρα (Calimera), κειμένη είς τήν Χερσόνησον Σαλεντίνο καί
έπί τής πτέρνας, τήν όποιαν σχηματίζει
τό ΰπόδημα τής ’Ιταλίας, είναι έν έκ τών
έπιζώντων ευαρίθμων χωρίων τής Ν.
’Ιταλίας, όπου είσέτι όμιλεΐται μία έκ
τών άρχαίων έλληνικών διαλέκτων.
Ή Καλημέρα είναι μικτός συνοικισμός
6.000 κατοίκων, οί όποιοι κατά μέγα μέ
ρος άσχολούνται είς γεωργικά έργα.
Σχεδόν τό ήμισυ τών κατοίκων άποζούν
ώς μικροκτηματίαι άγρόται καί ώς άκτήμονες έργάται γής. ’Αλλά καί τό έν
τέταρτον τών ύπολοίπων έργάζονται
είς βιομηχανίας έπεξεργασίας γεωργικών
προϊόντων. Ένεκα τούτου ό συγγραφεύς υποστηρίζει ότι παρά τήν έκτασίν
της ή Καλημέρα είναι χωρίον προώρως
άναπτυχθέν, είς τό όποιον δεσπόζει ό
άγροτικός τύπος ζωής.
Τρία εισαγωγικά κεφάλαια περιγρά
φουν άναλυτικώς τά γεωγραφικά, ιστο
ρικά, οικονομικά, γλωσσικά καί δημογραφικά δεδομένα τής Χερσονήσου Σα
λεντίνο, τών έννέα χωρίων, τά όποια
περιλαμβάνουν τήν έλληνόφωνον περι
οχήν καί τού χωρίου Καλημέρα. Τά ύπολειπόμενα επτά κεφάλαια άποτελούν μίαν
γενικήν έθνογραφικήν περιγραφήν τών
θέσεων τάς όποιας άντιστοίχως κατέχουν
ή έξουσία καί ή κοινωνική ίεραρχία, ή
όργάνωσις τής οικογένειας, ώρισμένοι
συγγενικοί δεσμοί όμοιάζοντες προς
τούς οικογενειακούς, ό γάμος, ή γαιο
κτησία, ή ’Εκκλησία καί ή πίστις είς
υπερφυσικά όντα.
Ό συγγραφεύς έκθέτει τό ύλικόν χω
ρίς νά φροντίση νά τού έξασφαλίση
συγκεκριμένην θεωρητικήν ή προς είδικόν πρόβλημα προσανατολισμένην
βάσιν.
Κατά τόν γράφοντα τήν παρούσαν κρι
τικήν σκοπός τού συγγραφέως είναι νά
παρουσιάση μίαν άντικειμενικήν έθνο.
γραφικήν έκθεσιν τού πολιτιστικού έπ^
* Ή ώς άνω βιβλιοκρισία δημοσιεύεται κατά μετάφρασιν έκ τής έπιθεωρήσεως «American Anthro
pologist», 72, σελ. 405-407, 1970, κατόπιν εύγενώς
χορηγηθείσης άδειας τής American Anthropolo
gical Association.
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