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Ειςαγωγή 

Μεταξφ των μεγάλων εκνικϊν ομάδων του Μάλι, υπάρχουν πολλζσ μικρότερεσ, 
μερικζσ από τισ οποίεσ προζρχονται από τισ πιο αρχαίεσ νζγρικεσ φυλζσ τθσ περι-
οχισ. Μία από αυτζσ είναι οι Ντογκόν, φυλι του οροπεδίου τθσ Μπαντιαγκάρα, θ 
οποία ηει μζχρι και ςιμερα ςε ςχεδόν πρωτόγονθ κατάςταςθ κατοικϊντασ ςε απλζσ 
λικόκτιςτεσ καλφβεσ. 
Τισ κυριότερεσ πλθροφορίεσ γι' αυτι τθν φυλι τισ δίνουν ο Μαρςζλ Γκριϊλ και θ 
Ηερμαίν Ντιτερλζν, δφο διάςθμοι Γάλλοι ανκρωπολόγοι, οι οποίοι από το 1930 και 
για περίπου 20 χρόνια μελζτθςαν τισ ςυνικειεσ και τα ζκιμα των Ντογκόν. 
Μετά τόςα χρόνια παραμονισ τουσ ςτο Μάλι, οι δφο ανκρωπολόγοι ζγιναν ςχεδόν 
μζλθ τθσ φυλισ και οι Ντογκόν αποφάςιςαν να τουσ αποκαλφψουν τα απόκρυφα 
μυςτικά του κοςμοειδϊλου τθσ φυλισ τουσ. Δάςκάλουσ τουσ ςτισ ιερζσ γνϊςεισ 
είχαν δφο μάγουσ ιερείσ τθσ φυλισ, τον Γιεμπενζκα και τον Μάντα Ντ' Οροςόνγκο, 
ζναν φφλαρχο, τον Ονγκνουλοφ Ντόλα, και τθν ιζρεια Λννεκουηοφ Ντόλο. 
 
Οι παραδόςεισ των Ντογκόν 

Σφμφωνα με τισ παραδόςεισ τθσ φυλισ των Ντογκόν, ιδρυτζσ του πολιτιςμοφ τουσ 
ιταν οι Νόμμο. Συνικωσ με το όνομα Νόμμο, οι Ντογκόν αναφζρονται ςτον ςυλλο-
γικό μυκικό ιρωα εκπολιτιςτι τουσ, ο οποίοσ ςφμφωνα με τισ παραδόςεισ τουσ, ιρ-
κε από το αςτρικό ςφςτθμα του Σείριου για να εγκακιδρφςει μια κοινωνία δικαίου 
πάνω ςτθν Γθ.  
Κατά ζναν τρόπο, οι Νόμμο μποροφν να ταυτιςτοφν με τον Οάννεσ των Σουμερίων 
και τον Ζα των Βαβυλωνίων. 
Το όνομα Νόμμο προζρχεται από μια λζξθ των Ντογκόν που ζχει τθ ρίηα τθσ ςτο 
ριμα νόμμο που ςθμαίνει δίνω ςε κάποιον να πιει κάτι. 
 



Για τθν ιςτορία αναφζρουμε ότι θ φπαρξθ του Νόμμο καταγράφεται ςε αρχαιότατα 
Εβραϊκά κείμενα (1) όπου φζρεται να δθμιουργικθκε από το Κεό (2) μετά τθν 
καταςτροφι τριϊν ανκρϊπινων κόςμων (2). Μαηί με το Νόμο ο Κεόσ δθμιοφργθςε 
τθν Γζεννα (2, 3), δθλαδι τθν Εβραϊκι κόλαςθ, τον Κιπο τθσ Εδζμ, τον κεϊκό κρόνο, 
τθν ουράνια ςκθνι, το όνομά του Μεςςία και τθ Μετάνοια. 
Σφμφωνα με αυτά τα κείμενα ο Νόμμο προζτρεψε τον Κεό να δθμιουργιςει ακόμα 
ζναν ανκρϊπινο κόςμο (4), αλλά όταν ο κεόσ τον ζφτιαξε ο Νόμμο του παραπονζ-
κθκε για τθν κακία που επικρατοφςε ς' αυτόν (5). 
Οι διθγιςεισ των Ντογκόν για τθ ηωι του Νόμμο πάνω ςτθ Γθ, όπωσ αναφζρουν οι 
ανκρωπολόγο Γκριϊλ και Ντιτερλζν, είναι πολλζσ 
Για τον Νόμμο οι Ντογκόν διθγοφνται: 
«...Ο Νόμμο μοίραςε το ςϊμα του ςτουσ ανκρϊπουσ για να τουσ ταΐςει... Ππωσ το 
Σφμπαν ιπιε από το ςϊμα του, ζτςι και ο Νόμμο ζδωςε ςτουσ ανκρϊπουσ να πιουν. 
Ο ίδιοσ ςταυρϊκθκε πάνω ς' ζνα δζντρο κιλζνα, πζκανε και μετά αναςτικθκε ». 
Ο Νόμμο για τουσ Ντογκόν είναι ο οδθγόσ του Σφμπαντοσ, ο πατζρασ τθσ ανκρωπό-
τθτασ και ο φφλακασ των πνευματικϊν τθσ αρχϊν, βροχοποιόσ και γενικότερα 
κυρίαρχοσ των υδάτων. 
Σφμφωνα με τθν παράδοςθ τθσ φυλισ, οι Νόμμο ιρκαν ςτθν Γθ από τον Σείριο. 
Δεν ιρκαν όμωσ όλοι. Εκείνοσ, που λζγεται και Νόμμο Ντίε ι Μεγάλοσ Νόμμο, 
ζμεινε ςτον Σείριο μαηί με τον υπζρτατο Κεό Αμμά, και είναι ο αντιπρόςωπόσ του 
ςε ότι αφορά τα κζματα τθσ Γθσ. Ο Μεγάλοσ Νόμμο εκδθλϊνεται ςτουσ ανκρϊπουσ 
με τθν εμφάνιςθ του Ουράνιου Τόξου, το οποίο ονομάηεται Δρόμοσ του Νόμμο. 
Σφμφωνα με τισ καταγραφζσ των δφο ανκρωπολόγων οι παραδόςεισ των Ντογόν 
διθγοφνται ότι ςτθν Γθ εμφανίηονται άλλα τρία είδθ Νόμμο, ο πρϊτοσ είναι ο 
Νόμμο Τιτιγιάννε που είναι ο αγγελιοφόροσ του Νόμμο Ντίε που ζμεινε ςτον Σείριο. 
Ο δεφτεροσ Νόμμο ιταν ο Νόμμο Ο, δθλαδι ο Νόμμο των λιμνϊν, ο οποίοσ θυςιά-
ςτηκε πάνω ςτθ Γθ για τον εξαγνιςμό και τθν αναδιοργάνωςθ του Σφμπαντοσ. Μετά 
τθ κυςία του ο Νομμο Ο επζςτρεψε ςτο Σείριο κοντά ςτον μεγάλο Νόμμο Ντίε. Από 
εκεί, όπωσ πιςτεφουν οι Ντογκόν, κάποια ςτιγμι κα πάρει πάλι ανκρϊπινθ μορφι 
και κα κατζβει ςτθν Γθ μζςα ςε μια κιβωτό, μαηί με τουσ προγόνουσ των ανκρϊπων. 
Στθν ςυνζχεια, κα πάρει τθν πραγματικι κεϊκι μορφι του και κα κυβερνιςει τθν Γθ 
μζςα από τα νερά, αποκτϊντασ πολλοφσ απογόνουσ. 
Τζλοσ υπάρχει και ο Νόμμο Αναγκόννο, ι απλϊσ Πγκο. 
Ο Πγκο επαναςτάτθςε εναντίον του Δθμιουργοφ, φζρνοντασ τθν αταξία ςτο Σφμπαν 
και παρίςταται από τουσ Ντογκόν με τθν μορφι τθσ Χλομισ Αλεποφσ, μια μορφι 
που πιρε μετά τθν ανταρςία και τθν πτϊςθ του. 
Από πολλζσ απόψεισ θ Χλομι Αλεποφ μοιάηει με τθν αιγυπτιακι κεότθτα Σετ, αλλά 
και με τον « εκπεπτωκότα άγγελο » τθσ ιουδαϊκοχριςτιανικισ αγγελολογίασ. 
Ππωσ φαίνεται από όλα τα προθγοφμενα ο ςυςχετιςμόσ τϊν Νόμμο με πανάρχαιζσ 
Εβραϊκζσ πεποικιςεισ είναι προφανισ και ωσ εκ τοφτου οι παραδόςεισ των Ντογκόν 
μάλλον δεν πρζπει να ςυναρτϊνται με εξωγιινα θ μυςτθριϊδθ γεγονότα. 
Στισ επιςτθμονικζσ εργαςίεσ των διάςθμων Γάλλων ανκρωπολόγων Μαρςζλ Γκριϊλ 
και Ηερμαίν Ντιτερλζν, «UnSysteme Soudanais de Sirius» (1950) και « Le Renard Pale 
» αναφζρονται περίεργεσ αςτρονομικζσ γνϊςεισ των Ντογκόν τισ οποίεσ λογικά και 
ιςτορικά δεν κα ζπρεπε να ζχουν. Ασ αναφζρουμε μερικζσ από αυτζσ. 
 
 



Οι παράδοξεσ αςτρονομικζσ γνώςεισ για τον είριο 

Οι Ντογκόν γνϊριηαν ότι ό Σείριοσ δεν είναι ζνα απλό άςτρο άλλα ζνα αςτρικό 
ςφςτθμα εφόςον αναφζρουν τθν φπαρξθ ενόσ ςυνοδοφ του Σειρίου, του Σειρίου Β, 
πολφ πριν από τθν ανακάλυψι του από τθν ςφγχρονθ επιςτιμθ. 
Οι Γκριϊλ και Ντιτερλζν τονίηουν με ζμφαςθ ότι το λαμπρό άςτρο του Σειρίου δεν 
ζχει τόςθ ςθμαςία για τουσ Ντογκόν όςο ο μικροςκοπικόσ Σείριοσ Β, τον οποίο 
ονομάηουν πο-τόλο. 
Τόλο ςθμαίνει άςτρο και πο είναι ο ςπόροσ ενόσ δθμθτριακοφ, το οποίο ςτθ Δυτικι 
Αφρικι λζγεται κοινά φόνιο, ενϊ το επίςθμο βοτανολογικό του όνομα είναι Δακτυ-
λοπόα θ ιςχνι. Αναφζρουν οι Ντογκόν : 
«...Ο Σείριοσ δεν είναι θ βάςθ του ςυςτιματοσ, αλλά μία από τισ εςτίεσ τθσ τροχιάσ 
ενόσ μικροςκοπικοφ άςτρου που λζγεται πο-τόλο, το οποίο προκαλεί τθν προςοχι 
των αρςενικϊν μυςτϊν». 
Για τθν ιςτορία αναφζρουμε ότι ο αςτρονόμοσ Γιόχαν Φριντριχ Μπζςςελ το 1844, 
λίγο πριν από το κάνατό του, διατφπωςε τθν άποψθ ότι ο Σείριοσ πρζπει να είναι 
ζνα διπλό ςφςτθμα άςτρων. Το 1862 ο Αμερικανόσ Άλβιν Κλαρκ μπόρεςε να 
διακρίνει με το τθλεςκόπιό του ζνα αμυδρό φωσ εκεί που κα ζπρεπε να βρίςκεται ο 
Σείριοσ Β. 
Οι εκπλιξεισ όμωσ ςυνεχίηονται εφόςον οι Ντογκόν γνϊριηαν ακόμα και τθ ςωςτι 
περίοδο τθσ τροχιάσ του αόρατου με γυμνό μάτι Σείριου Β, που αναφζρουν ςτισ 
παραδόςεισ τουσ ότι διαρκεί πενιντα χρόνια. 
Στισ εργαςίεσ τουσ που περιγράφουν τθν ςθμαςία τθσ ιερισ τελετισ Σίγκι τθσ φυλισ, 
οι Γκριϊλ και Ντιτερλζν αναφζρουν ότι οι μάγοι τθσ φυλισ τουσ αποκάλυψαν ότι: ... 
Θ περίοδοσ τισ τροχιάσ του Σείριου Β μετριζται διπλι, δθλαδι εκατό χρόνια, διότι 
ςτθν διάρκεια τθσ τελετισ Σίγκι, τα μζλθ τθσ φυλισ ςυνζρχονται κατά ηεφγθ 
υπογραμμίηοντασ τθν αρχι τθσ δυαδικότθτασ. 
Ππωσ ανακαλφφκθκε μετά από παρατθριςεισ που άρχιςαν το 1894 και τελείωςαν 
το 1944, οι απόψεισ των Ντογκόν επιβεβαιϊνονται εφόςον βρζκθκε ότι θ περίοδοσ 
του Σείριου Β ιταν 49.9 χρόνια 
Στισ καταγραφζσ των γνϊςεων των Ντογκόν αναφζρεται όμωσ και θ περίοδοσ περι-
ςτροφισ του Σείριου Β γφρω από τον εαυτό του. Ππωσ αναφζρουν : «...Ραράλλθλα 
με τθν κίνθςι τθσ ςτο διάςτθμα θ Δακτυλόποα (Ρο- τόλο ι Σείριοσ Β) περιςτρζφεται 
γφρω από τον εαυτό τθσ ςε μια περίοδο που κρατάει ζνα χρόνο και θ περιςτροφι 
τθσ αυτι γιορτάηεται ςτθν διάρκεια τθσ τελετισ μπάντο ». 
Εκτόσ όμωσ όλων των προθγουμζνων τα οποία αναφζρονται ςτθν φπαρξθ και τθν 
κίνθςθ του Σείριου Β, Οι Ντογόν γνωρίηουν και τα φυςικά χαρακτθριςτικά του 
άςτρου εφόςον αναφζρουν: «...Το άςτρο που κεωρείται το μικρότερο πράγμα ςτον 
ουρανό είναι και το βαρφτερο. Θ Δακτυλοπόα (Ρο-τόλο) είναι το μικρότερο πράγμα 
που υπάρχει. Είναι το βαρφτερο άςτρο. Αποτελείται από ζνα μζταλλο που λζγεται 
ςαγκάλα και είναι πιο ανοιχτόχρωμο από το ςίδερο αλλά τόςο βαρφ ϊςτε όλοι οι 
άνκρωποι τθσ Γθσ μαηί δεν μποροφν να το ςθκϊςουν. 
Στθν ουςία το άςτρο ηυγίηει όςο όλοι οι ςπόροι τθσ Γθσ ι όλο το ςίδερο τθσ Γθσ». 
Ππωσ γνωρίηουμε ςιμερα, ο Σείριοσ Β είναι ζνασ λευκόσ νάνοσ και ζνα κυβικό πόδι 
του υλικοφ του κα ηφγιηε 2.000 τόνουσ.  
Ζνα κουτί ςπίρτα γεμάτο τζτοια φλθ κα ηφγιηε 1,25 τόνουσ. 
Αν το υλικό προερχόταν από τον πυρινα του, κα ηφγιηε περίπου 50 τόνουσ. 
Το άςτρο είναι 65.000 φορζσ βαρφτερο από το νερό. 



Ακόμα περιςςότερεσ γνώςεισ 

Ρζρα όμωσ από τθν φπαρξθ του Σείριου Β οι μάγοι τθσ φυλισ αποκάλυψαν ςτουσ 
δφο ανκρωπολόγουσ ότι ςτο αςτρικό ςφςτθμα του Σειρίου υπάρχει και ζνα τρίτο 
αςτζρι ο Σείριοσ Γ.  
Λζνε ειδικότερα : «...Υπάρχει κάποιο τρίτο αςτζρι ςτο ςφςτθμα του Σείριου που οι 
Ντογκόν ονομάηουν εμμζ για και το οποίο, ςε ςφγκριςθ με τθ δακτυλόποα ( Ρο-τόλο 
), είναι τζςςερισ φορζσ ελαφρότερο και ταξιδεφει ςε μεγαλφτερθ τροχιά, αλλά προσ 
τθν ίδια κατεφκυνςθ και ςτο ίδιο χρονικό διάςτθμα ( δθλαδι πενιντα χρόνια ).  
Οι αντίςτοιχεσ κζςεισ και των δφο άςτρων είναι τζτοιεσ που θ γωνία που ςχθματί-
ηουν με τον Σείριο είναι ορκι». 
Το εμμζ για αναπαρίςταται από τουσ μάγουσ με τρεισ τελείεσ, περιτριγυριςμζνεσ 
από άλλεσ επτά τελείεσ. Το άςτρο αυτό ςυνοδεφεται από ζναν δορυφόρο που ονο-
μάηεται να τόλο, δθλαδι άςτρο των γυναικϊν, που το παριςτάνουν με ζναν ςταυρό. 
Θ άποψθ των Ντογκόν επιβεβαιϊκθκε το 1926 όταν από το αςτεροςκοπείο του 
Γιοχανεςμπουργκ ανακοινϊκθκε ότι ανακαλφφκθκε και ζνασ δεφτεροσ ςυνοδόσ του 
Σείριου 11ου μεγζκουσ, ο Σείριοσ Γ, ζτςι ϊςτε ςτθν πραγματικότθτα μιλάμε για ζνα 
τριπλό ςφςτθμα άςτρων. 
Δυςτυχϊσ από τότε δεν ξαναπαρατθρικθκε το άςτρο αυτό και ωσ εκ τοφτου ο 
Σείριοσ Γ παραμζνει ζνα ανοικτό κζμα. 

Οι εκτόσ ειρίου αςτρονομικζσ γνώςεισ 
Για τθ Σελινθ οι Ντογκόν αναφζρουν ότι είναι ξερι και νεκρι ςαν το ξεραμζνο 
νεκρό αίμα. 
Σχεδιάηουν τον πλανιτθ Κρόνο με δακτυλίουσ γφρω του. 
Γνωρίηουν ότι οι πλανιτεσ περιςτρζφονται γφρω από τον Ιλιο. 
Για το λόγο αυτό οι πλανιτεσ αναφζρονται ωσ τόλο τανάηε δθλαδι άςτρα που 
γυρνάνε γφρω από κάτι. Αναφζρεται χαρακτθριςτικά: «...Ο Δίασ ακολουκεί τθν 
Αφροδίτθ γυρνϊντασ αργά γφρω από τον Ιλιο». Με λίγα λόγια οι Ντογόν γνϊριηαν 
ότι ο Ιλιοσ ιταν το κζντρο του πλανθτικοφ μασ ςυςτιματοσ. 
Οι διάφορεσ κζςεισ τθσ Αφροδίτθσ υπενκυμίηονται από τουσ Ντογκόν ςε μεγάλθ 
γεωγραφικι κλίμακα, με μια ςειρά από βωμοφσ, όρκιεσ πζτρεσ ι καταςκευζσ μζςα 
ςε ςπιλαια και καταφφγια. 
Οι κζςεισ τθσ Αφροδίτθσ προςδιορίηουν ζνα αφροδιτιανό θμερολόγιο αντίςτοιχο με 
το αφροδιτιανό θμερολόγιο των Μάγια. 
Στθν ουςία οι Ντογκόν ζχουν τζςςερα διαφορετικά θμερολόγια, το θλιακό, το 
αφροδιτιανό, το ςειριακό και το ςελθνιακό, το οποίο χρθςιμεφει για τισ διάφορεσ 
αγροτικζσ εργαςίεσ. 
Στθν εργαςία των Γκριϊλ και Ντιτερλζν « Θ χλωμι αλεποφ », περιγράφεται ζνα 
ςελθνιακό θμερολόγιο. Ρεριζχει ζναν πίνακα με δϊδεκα ςτιλεσ, όπου θ κάκε μία 
αντιπροςωπεφςει ζνα μινα. 
Αυτοί οι δϊδεκα μινεσ κεωροφνται ωσ το διάςτθμα μζςα ςτο οποίο κινείται θ Γθ, 
δθλαδι αντιπροςωπεφουν τθν τροχιά τθσ Γθσ γφρω από τον Ιλιο, μζςα ςε ζνα 
χρόνο. 
Στθν διάρκεια αυτισ τθσ αυτισ τθσ τροχιάσ πραγματοποιοφνται οι περιςτροφζσ τθσ 
Γθσ γφρω από τον άξονά τθσ κάκε θμζρα. 
Θ τροχιά τθσ Γθσ γφρω από τον Ιλιο ονομάηεται « το διάςτθμα τθσ Γθσ ». 



Σφμφωνα με τισ πλζον απόκρυφεσ παραδόςεισ τθσ φυλισ ο πλανιτθσ Δίασ ζχει 4 
δορυφόρουσ.  
Ππωσ αναφζρουν : «...Το ακρωτθριαςμζνο γεννθτικό μόριο τθσ Χλομισ Αλεποφσ, 
δθλαδι του Νόμμο Αναγκόννο ιταν ακόμα ματωμζνο όταν ο Αμμά πιρε το αίμα 
του και το ανζβαςε ςτον ουρανό για να ςχθματίςει τουσ τζςςερισ δορυφόρουσ του 
Δία, που γυρνάνε από τότε γφρω του.  
Οι τζςςερισ αυτοί δορυφόροι είναι τζςςερισ ςφινεσ που ςυγκρατοφν τον Δία ςτθν 
κζςθ του». 
Συνεχίηοντασ τθν διιγθςι τουσ οι μάγοι των Ντογκόν βεβαιϊνουν ότι υπάρχει μια 
μόνιμθ αφρα γφρω από τα άςτρα, διαφορετικι από αυτι που φαίνεται ςυχνά γφρω 
από τθ Σελινθ. Ομοίωσ φαίνεται πωσ γνωρίηουν ότι θ Γθ μασ είναι μζλοσ του 
Γαλαξία μασ λζγοντασ: 
«... Ο Γαλαξίασ είναι κακ' εαυτι θ εικόνα των ςτροβιλιηόμενων άςτρων μζςα ςτον 
κόςμο των ςτροβιλιηόμενων άςτρων, όπου βρίςκεται και θ Γθ». 
Για τον παράξενο αυτό πολιτιςμό του Μάλι υπάρχει ζνασ απεριόριςτοσ αρικμόσ 
άςτρων και ςτροβιλιηόμενων κόςμων δθλαδι γαλαξιϊν. 
Ξεχωρίηουν προςεκτικά τρία είδθ άςτρων. 
Λζνε ειδικότερα: «...Οι απλανείσ αποτελοφν μζροσ τθσ οικογζνειασ των άςτρων που 
δεν γυρνάνε...Οι πλανιτεσ ανικουν ςτθν οικογζνεια των άςτρων που γυρνάνε». 
Οι δορυφόροι των πλανθτϊν λζγονται τόλο γκονόηε δθλαδι άςτρα που κάνουν 
κφκλουσ. 
Πςον αφορά τθν φπαρξθ ηωισ ςε άλλουσ κόςμουσ οι Ντογκόν λζνε : «...Οι κόςμοι 
των ςτροβιλιηόμενων άςτρων ιταν κατοικθμζνοι, διότι ο Αμμά, όταν ζδωςε ςτο 
Σφμπαν τθ μορφι και τθν κίνθςι του, δθμιοφργθςε και τα ηωντανά πλάςματα. 
Ζτςι υπάρχουν πλάςματα που ηουν ςε άλλεσ Γαίεσ, τα οποία ηουν όπωσ και εμείσ 
πάνω ςτθ Γθ». 
Αυτι θ εξάπλωςθ τθσ ηωισ περιγράφεται κακαρά μ' ζναν μφκο που λζει : 
«...Ο άνκρωποσ βρίςκεται ςτθν τζταρτθ Γθ, αλλά ςτθ τρίτθ υπάρχουν άνκρωποι με 
κζρατα, οι ιννζου γκαμμουροφγκου, ςτθν πζμπτθ άνκρωποι με ουρζσ, οι ιννζου 
ντουλλόγκον, και ςτθν ζκτθ άνκρωποι με φτερά, οι ιννζου μποφμο». 
Πλα τα προθγοφμενα μοιάηουν πολλοί με τισ μυκολογικζσ απόψεισ των πολιτιςμϊν 
τθσ Νότιασ Αμερικισ. 
Ο όροσ πλακοφντασ χρθςιμοποιείται από τουσ Ντογκόν για να περιγράψει ζνα 
ςφςτθμα ι μια ομάδα άςτρων ι πλανθτϊν. 
Το θλιακό μασ ςφςτθμα αναφζρεται ωσ πλακοφντασ του Πγκο του κακοφ Νόμμο 
μιασ φπαρξθσ αντίςτοιχθσ του Χριςτιανο-ιουδαϊκοφ Διαβόλου που επαναςτάτθςε 
εναντίον του Δθμιουργοφ του, ενϊ το ςφςτθμα του Σείριου ωσ πλακοφντασ του 
Νόμμο του καλοφ κεοφ δθμιουργοφ.. 
Θ κοινωνία των Ντογκόν γνωρίηει ότι ο ουρανόσ φαίνεται να γυρνάει λόγω τθσ 
περιςτροφισ τθσ Γθσ γφρω από τον άξονά τθσ εφόςον αναφζρουν: «...θ κίνθςθ των 
άςτρων γίνεται από τθν ανατολι ςτθ δφςθ είναι φαινομενικι, και απλά ζτςι τθν 
βλζπουν οι άνκρωποι». 
Ομοίωσ αναφζρουν: «...Θ Γθ γυρνάει γφρω από τον άξονά τθσ και διαγράφει ζναν 
μεγάλο κφκλο (γφρω από τον Ιλιο)...Θ Σελινθ γυρνάει ςαν ςπείρα γφρω από τθ Γθ. 
...Ο Ιλιοσ είναι κατάλοιπο του πλακοφντα του Πγκο, βρίςκεται ςτο κζντρο του 
ςυςτιματοσ και μοιράηει το φωσ ςτο διάςτθμα και ςτθ Γθ». 



Σφμφωνα με κάποιεσ απόψεισ τϊν Ντογκόν, το Σφμπαν δθμιουργικθκε από μια 
πρωταρχικι δόνθςθ που προχωράει με ελικοειδι μορφι ξεκινϊντασ από ζνα 
κζντρο.  
Με λίγα λόγια, θ κοςμογονία των Ντογκόν προβλζπει τθν εξζλιξθ ενόσ Σφμπαντοσ 
ςτροβίλου. 
Πλα τα προθγοφμενα είναι αρκετά περίεργα δθμιουργϊντασ ζνα πλικοσ προβλθμά- 
των και ερωτθματικϊν ςτουσ αρχαιολογικοφσ αλλά και τουσ ευρφτερουσ επιςτθμο-
νικοφσ κφκλουσ.  
Το γεγονόσ αυτό μασ οδθγεί ςτο να επιςθμάνουμε και αν καταγράψουμε τισ ανα-
καλφψεισ των ανκρωπολόγων Γκριϊλ και Ντιτερλζν, διατθρϊντασ όλεσ τισ επιφυ-
λάξεισ μασ, εφόςον μζχρι ςιμερα καμιά επιςτθμονικι ζρευνα δεν τα ζχει ανα-
τρζψει. 
Και εν τζλει, οι εργαςίεσ των Γκριϊν και Ντιτερλζν βρίςκονται κατατεκειμζνεσ ωσ 
επιςτθμονικά τεκμιρια ςτθ βιβλιοκικθ του Λνςτιτοφτου Εκνολογίασ ςτο Ραρίςι, από 
όπου τισ. προμθκευτικαμε. 
Ειδικά θ εργαςία του Γκριϊλ, « Οι μάςκεσ των Ντογκόν», που αναφζρεται ςτθν ςτθν 
κοςμογονία και τθν μεταφυςικι τθσ φυλισ, μασ οδθγεί ςε τρόπουσ ςκζψθσ εξαιρε-
τικά πολφπλοκουσ και ςε ζνα κοςμοείδωλο που μιλάει για πανάρχαιεσ δοξαςίεσ και 
απαιτεί μακρόχρονθ μελζτθ και επεξεργαςία από ειδικοφσ μελετθτζσ. 
Θ τελικι άποψθ τθσ Ντιτερλζν πάνω ςε αυτό το κζμα είναι ότι «ςε κάκε περίπτωςθ 
οι Ντογκόν ζχουν μια λεπτομερι γνϊςθ του Σφμπαντοσ, που για το πολιτιςμικό 
επίπεδο τθσ φυλισ τουσ είναι πολφ ακριβισ. και δεν κα ζπρεπε να τθν ζχουν». 
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