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Ο Δθμιτριοσ εμελάσ (1884-1924), ιταν Ζλλθνασ και γεννικθκε ςτθν θλυβρία τθσ 
Ανατολικισ Κράκθσ ςτισ 2 Μαΐου του 1884. Μακιτευςε ςτθν Γαλλικι και τθν 
Εμπορικι χολι τθσ Κωνςταντινοφπολθσ. Αμζςωσ μετά πιγε ςτο Κάιρο, ςτθν 
Αίγυπτο, όπου εργάςτθκε ςτθν επιχείρθςθ ενόσ ςυγγενοφσ του. Από το 1903 μζχρι 
το 1909 περίπου, ςποφδαηε Λατρικι ςτθν Ακινα.  
Προικιςμζνοσ με εξαιρετικζσ υπερβατικζσ ιδιότθτεσ, το 1909 μυικθκε ςτον εςωτερι-
ςμό. Σο 1910 εγκαταςτάκθκε ςτο Κάιρο. Εκεί ςυνειδθτοποίθςε τθν ιδιαίτερθ από-
ςτολι του, θ οποία ιταν να οργανϊςει και να διαδϊςει το ζργο τθσ Αδελφοποιίασ. 
κοπόσ τθσ Αδελφοποιίασ είναι θ ανάπτυξθ τθσ αγάπθσ, τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ 
αμοιβαιότθτασ και τθσ δικαιοςφνθσ ςτθν ανκρωπότθτα, ϊςτε να ενωκεί αυτι ςε μια 
μονάδα παγκόςμιασ αδελφοςφνθσ.  
Σο 1910, ςτο Κάιρο τθσ Αιγφπτου, ο Δθμιτριοσ εμελάσ γνϊριςε το ηεφγοσ Ευγενίου 
και Μαρίασ Dupré, που είχαν ζρκει από τθν Γαλλία και όντασ εκείνοι Μαρτινιςτζσ, 
τον ζφεραν ςε επαφι με το Μαρτινιςτικό Σάγμα. Μετά από μια αλλθλογραφία με 
τον Ηεράρ ντ’ Ανκϊσ ( “ Papus ” ), ιδρυτι και πρϊτο Μεγάλο Διδάςκαλο τοφ Μαρτι-
νιςτικό Σάγμα, μυικθκε ςτον Μαρτινιςτικό Σάγμα τθσ Αιγφπτου τον Λανουάριο του 
1911 και ανυψϊκθκε ςε S II, με το μυθτικό όνομα ” Selait Ha ”. τισ 28 Μαϊου του 
1911 ζλαβε Χάρτα για να ιδρφςει και να προεδρεφςει τθν Μαρτινιςτικι τοά « Ναόσ 
τϊν Εςςαίων » Νο.ΛΛΛ, ςτο Κάιρο, ενϊ παράλλθλα του ανετζκθςαν τα κακικοντα του 
Γενικοφ Εκπροςϊπου του Μαρτινιςτικοφ Σάγματοσ για τθν Αίγυπτο. Ζνα Σιμθτικό 
Δίπλωμα με θμερομθνία 8 Φεβρουαρίου 1912, μαρτυρά για τισ υπθρεςίεσ του Δ. 
εμελά υπζρ του Μαρτινιςτικοφ Σάγματοσ τισ Αιγφπτου. Σο Μάϊο του 1912, ο Papus 
ενζκρινε τα « Συπικά Ειςδοχισ » ςτουσ διάφορουσ βακμοφσ του Σάγματοσ, που 
ςυνζγραψε ο Δθμιτριοσ εμελάσ. Κατά τθν περίοδο εκείνθ, ςυνζγραψε και πλικοσ 
μαρτινιςτικϊν μονογραφιϊν, όπωσ : «Οι Αρχζσ τϊν S I », «Διαλζξεισ περί Αλχθμείασ 
& Καμπαλά», «Σο Βιβλίο τισ Αιϊνιασ οφίασ», «Θ επιςτιμθ τϊν Αρικμϊν», «Σα 
Κεωριματα τοφ ΦΤΛΚΟΤ ΠΛΝΑΚΑ του Αγνϊςτου Φιλοςόφου», «Θ Παγκόςμια 
Κλείδα», «Σα Σαρϊ τισ Παγκόςμιασ Κλείδασ», «Μυθτικζσ Αφθγιςεισ από τθν 
Αρχαία Αίγυπτο», κ.λ.π.  



Λδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηει θ μαρτυρία του Δθμθτρίου εμελά, ότι κατά τθν 
περίοδο τϊν ςπουδϊν του ςτθν Ακινα, το 1909, μυικθκε ςτθν Αττικι χολι των « 
Αδελφϊν τισ Ανατολισ/Αλθκείασ », ροδοςταυρικοφ χαρακτιρα και ζγινε καταπις-
τευματοδόχοσ οριςμζνων Ναϊτικϊν ντοκουμζντων. Λζγεται ότι, αργότερα, μφθςε 
ςτθν Παράδοςθ αυτι τον Georges Boge de Lagreze, και εκείνοσ ςτθν ςυνζχεια τον 
Papus. Ο Robert Ambelain και άλλοι, αναφζρουν, μεταξφ άλλων πθγϊν, ωσ πθγι τθσ 
Μαρτινεηιςτικισ-Μαρτινιςτικισ παράδοςθσ και τουσ “ Rose Croix d’ Orient ”, οι 
οποίοι υποτίκεται ότι ιδρφκθκαν ςτθν Κωνςταντινοφπολθ το 1090, με Πάτρωνα τον 
Αυτοκράτορα Αλζξιο Κομνθνό και ςυνδζον ται με το " Ordres des Chevaliers EASIA-
EASIE" ( ‘Eques A Santo Iohanne Apocalypta - Eques A Sancto Iohanne Evangelista’) 
το οποίο αναδιοργανϊκθκε κατά το 1750 και ζπειτα, γφρω ςτο 1780 και του οποίου 
θ ζδρα ιταν βριςκόταν ςτθν Κεςςαλονίκθ. O Ρενζ Γκενόν αναφζρει ότι, οι αυκεντι-
κοί Ροδόςταυροι είχαν αποςυρκεί « ςτο βαςίλειο τοφ Πατρόσ Λωάννθ ςτθν Ανατο-
λι». O A.E. Waite επίςθσ, δίνει πλθροφορίεσ για τουσ “Initiated Brothers of ASIA”.  
ε ςτενι ςυνεργαςία με τθν Μαρία Ρουτςίν-Ντυπρζ ίδρυςε το 1915 ςτο Κάιρο 
μυθτικι εταιρεία με τθν επωνυμία «Σο Σάγμα του Κρίνου και του Αετοφ», που είχε 
κφριο ςκοπό τθν διαπαιδαγϊγθςθ του ανκρϊπου, ϊςτε αυτόσ να μπορζςει να ανα-
πτφξει κατά τρόπο ελεφκερο και ανεξάρτθτο τισ ικανότθτεσ τθσ προςωπικότθτασ 
του, να μπορζςει να δράςει ςτθν κοινωνία για να παφςουν οι αδικίεσ και τα κακου-
ργιματα που διαπράττονται εισ βάροσ των αδυνάτων. Μετά το 1915 εγκαταςτά-
κθκε ςτο Παρίςι όπου φρόντιςε, μαηί με τθν Μαρία Ντυπρζ, για τθν εγκατάςταςθ 
του Σάγματοσ ςτθν Γαλλία. Παράλλθλα ενδιαφζρκθκε ιδιαίτερα για κζματα που 
αφοροφςαν τθν πολιτικι υπόςταςθ τθσ Ελλάδοσ και εξζδωςε τα περιοδικά La 
Mediterranee Orientale ( Θ Ανατολικι Μεςόγειοσ ) και L' Hellenisme Irredime ( Ο 
Τπόδουλοσ Ελλθνιςμόσ ).  
Σον επτζμβριο του 1916 ο Papus, τον ςυμπεριζλαβε ςτισ διαμεςολαβθτικζσ ςυνο-
μιλίεσ μεταξφ του Μαρτινιςτικοφ Σάγματοσ και τθσ Ανεξάρτθτθσ & Κανονικισ Μεγά-
λθσ τοάσ τισ Γαλλίασ και των γαλλικϊν αποικιϊν ( G.L.N.I.R., Λδρ. 1913 ) *του « 
Ανορκωμζνου κωτικοφ Σφπου » - “Rite Ecossais Rectifié”+, για τθν ςφςταςθ μιασ 
Σεκτονικισ τοάσ μόνον για Μαρτινιςτζσ, με το όνομα “La France” . Σο ζργο αυτό 
αναβλικθκε εξαιτίασ τοφ Πολζμου και κα λάβαινε ςϊμα μόνον μετά τθν απο-
ςάρκωςθ του Papus και το πζρασ των εχκροπραξιϊν. τισ 25 επτεμβρίου του 1916, 
ζγινε δεκτόσ ςτο « Καμπαλιςτικό Σάγμα τοφ Ροδοςταφρου ». Μετά τθν αποςάρκωςθ 
τοφ Papus ( 25 Οκτωβρίου 1916 ), ιδρφει τθν « Ανεξάρτθτθ Ομάδα Μαρτινιςτικϊν 
Μελετϊν » ( G.I.E.M. ) και ανοίγει πάλι ςτο Παρίςι, το Περιςτφλιο “ INRI ”, απογυ-
μνωμζνο από τον τεκτονικό του χαρακτιρα, του οποίου τϊρα ο κορμόσ ιταν SI που 
ςυνδζονταν με το Σ.Κ.Α.  
Από το 1918, μετά τον κάνατο τθσ Μαρίασ Ντυπρζ, αςχολικθκε πολφ εντατικά με 
τθν οργάνωςθ και προϊκθςθ του Σάγματοσ του Κρίνου και του Αετοφ και με τθν 
διατφπωςθ των Διδαςκαλιϊν του Σάγματοσ.  
Μερικζσ από τισ μελζτεσ του είναι : Οι Φιλοςοφικζσ χολζσ τισ Ανατολισ, Ορφικι 
χολι και Πυκαγόρειοσ χολι, Αςτρικά Αφθγιματα, Περί Αςτροςοφίασ, Ο Διαλο-
γιςμόσ, Σα Αποκαλυπτιρια τθσ φίγγασ, Ζνα Μυθτικό Μάκθμα, Οι Πλειάδεσ, Οι 
Δονιςεισ, Ακτίνεσ Χ και Ερτηιανά Κφματα κ.ά.  
( Λιμμα από τθν εγκυκλπαίδεια ΠΑΠΤΡΟ - ΛΑΡΟΤ - ΜΠΡΛΣΑΝΛΚΑ )  
Για τον εμελά, ο διάςθμοσ ζλλθνασ αςτρονόμοσ Κωνςταντίνοσ Χαςάπθσ γράφει 
ςτθν εφθμερίδα "Ελευκερία" ςτισ 5 Δεκεμβρίου 1965": "Ο Γάλλοσ ςκθνοκζτθσ κ. 



Μαρςζλ Καμφ ζδωςε τθν 25θν Νοεμβρίου μίαν "Πρεσ Κόνφερανσ" προσ τουσ 
αντιπροςϊπουσ του Ελλθνικοφ Σφπου, εισ τθν οποίαν εντυπωςίαςε τουσ ακροατάσ 
του, λζγοντασ ότι αι ιδζαι του, το ζργον του αλλά και αυτι ακόμθ θ προςωπικότθσ 
του ςυνδζονται απολφτωσ με τθν Ελλάδα, διότι από τθν Ελλάδα, είπε, κατάγεται ο 
Διδάςκαλόσ του εισ τον οποίον χρεωςτεί τα πάντα. Κατονόμαςε δε τον Διδάςκαλόν 
του, αλλ' οι δθμοςιογράφοι ζμειναν ζκπλθκτοι, διότι το όνομα που ικουον τουσ ιτο 
άγνωςτον. Δεν είχον και άδικον. Μιπωσ άλλωςτε είναι γνωςτόν εισ τουσ εν γζνει 
κφκλουσ τθσ Ελλθνικισ Διανοιςεωσ;  
Δθμιτριοσ Πλάτωνοσ εμελάσ. Σο ζχει κανείσ ακοφςει ;  
Σθν ίδιαν ακριβϊσ ζκπλθξιν εδοκίμαςα κι εγϊ όταν, προ 15ετίασ περίπου, ικουςα 
δια πρϊτθν φοράν αυτό το όνομα υπό τασ εξισ ςυνκικασ.  
Ζνασ άλλοσ μακθτισ του εμελά με είχεν επιςκεφκι και, ςυηθτιςεωσ γενομζνθσ 
περί του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ, με εβεβαίωςεν ότι ο πλανιτθσ Πλοφτων είχεν … 
ανακαλυφκι από τον εμελάν, πολφ πριν τον ανακαλφψθ δια του τθλεςκοπίου ο 
Σόμπαλ το 1930, εισ το αςτεροςκοπείον του Φλάγκςταφ. Θ ζκπλθξίσ μου ζγινε 
μεγαλυτζρα όταν ο ςυνομιλθτισ μου με εβεβαίωςε ότι ο εμελάσ δεν ηθ πλζον και 
ότι είχεν αποκάνει το 1924 και ςυγκεκριμζνωσ εισ τασ 6 Αυγοφςτου του ζτουσ 
αυτοφ.  
Αντζςτθν τότε κατθγορθματικϊσ και απιντθςα: "Αυτό είναι αδφνατον, δεν υπάρχει 
πουκενά γραμμζνο ότι κάποιοσ Ζλλθν, ονόματι εμελάσ, ανεκάλυψε τον Πλοφτωνα 
προ του 1930." Αλλ' ο ςυηθτθτισ μου εχαμογζλαςε και μου είπε: "εισ νομίηετε ότι 
δεν είναι γραμμζνο, εγϊ κα ςασ φζρω ζνα κείμενο και εκεί κα το διτε, κα ιδιτε 
ακόμθ και όλα τα ςτοιχεία του Πλοφτωνοσ. Μόνον ότι ο εμελάσ είχε ονομάςει τον 
πλανιτθν αυτόν, όχι Πλοφτωνα, αλλά Δϊραν."  
υνεπισ εισ τθν υπόςχεςίν του ο ςυνομιλθτισ, μοφ ζφερε χωρίσ κακυςτζρθςιν, τθν 
επομζνθν, ζνα λικόγραφον κείμενον και μου είπεν: "Αυτό είναι ζνα από τα κείμενα 
του Διδαςκάλου, εισ αυτό είναι γραμμζνα τα περί Πλοφτωνοσ-Δϊρασ." Σο κείμενον 
ζφερε τον τίτλον "Αςτροςοφία", και οφείλω να ομολογιςω ότι ευκφσ αμζςωσ, προ-
διετζκθν κάπωσ δυςμενϊσ: Δεν είναι, εςκζφκθν, επιςτθμονικόν βιβλίον. Αλλ' όταν 
άρχιςα να το διαβάηω, εισ το περί του τελευταίου πλανιτου μάκθμα, ζμεινα πολφ 
εντυπωςιαςμζνοσ. Ζγραφε:  
"Δϊρα είναι το όνομα το οποίον αποφαςίςαμε να δϊςωμεν εισ τον τελευταίον 
πλανιτθν, τον οποίο οι αςτρονόμοι μασ αγνοοφν ειςζτι. Δεν θδυνικθςαν να τον 
επιςθμάνουν εισ το αχανζσ διάςτθμα ανά μζςον των αςτεριςμϊν. Και όμωσ θ Δϊρα 
υπάρχει. Όπωσ θ Γθ, ςτρζφεται και αυτι γφρω από τον Ιλιον, αλλ' θ πορεία τθσ 
είναι πολφ μακροχρόνιοσ, θ δε κζα τθσ δεν ελκφει τθν προςοχιν, λόγω του αμυδροφ 
μεγζκουσ τθσ. Εν τοφτοισ θ Δϊρα προχωρεί εισ τθν τροχιάν τθσ και ζκαςτον βιμα 
τθσ ςθμαίνει δι' θμάσ χρόνον προςτικζμενον εισ τουσ ιδθ παρελκόντασ τοιοφτουσ 
κακ' ιν δε θμζρα οι αςτρονόμοι κα ακακαλφψωςιν αυτιν, ουδεμία αλλαγι κα 
επζλκθ, οφτε εισ τασ ςυνκικασ του πλανιτου αυτοφ, οφτε εισ τασ ςυνθκείασ των 
ανκρϊπων."  
Ζωσ εδϊ τα πράγματα δεν μου ζκαμον καμμίαν εντφπωςιν. Διότι εςκζφκθν, είναι 
μία φιλολογία. Άλλωςτε, από των αρχϊν του αιϊνοσ μασ πολφσ λόγοσ είχει γίνει δια 
τον άγνωςτον πζραν του Ποςειδϊνοσ πλανιτθν, επομζνωσ δε ο εμελάσ το μόνον 
που προςζκετε ιτο το όνομα του πλανιτου αυτοφ. Ζςπευςε, είπον, ωςάν να μθν 
υπιρχε ανάδοχοσ και ονόματα να τον βαπτίςθ με το όνομα, πικανϊσ τθσ ςυηφγου 
του.  



Αλλά τα πράγματα ιρχιςαν να γίνωνται ενδιαφζροντα εν ςυνεχεία. Διότι, ζγραφε : 
"Όταν ανακαλυφκι θ Δϊρα, κα προςτεκι μια απλϊσ γνϊςισ, κάτι, εισ τασ 
κακιερωμζνασ γνϊςεισ του ανκρϊπου. Ζνασ πλανιτθσ του οποίου οι μεμυθμζνοι 
του Ορφζωσ και του Πυκαγόρα εγνϊριηαν ιδθ και τον αποκάλουν Ωμζγα (Ω) ι τον 
οποίον θμείσ ονομάηομεν Δϊραν."  
υνεπϊσ, εςκζφκθν πάλιν, ο εμελάσ δεν λζγει ότι τον Πλοφτωνα ανεκάλυψεν 
εκείνοσ. Λζγει όμωσ ότι ο Ορφεφσ και οι οπαδοί του εγνϊριηον τον Πλοφτωνα. Αυτό, 
ομολογϊ, με ανεςτάτωςε τότε και με ενζβαλε εισ πολλάσ ςκζψεισ, αι οποίαι και με 
οδιγθςαν εισ το να αςχολθκϊ πολφ με τα Ορφικά κείμενα, να κάμω δε μίαν ανακοί-
νωςιν πζρυςι, εισ το Μακθματικόν υνζδριον, εισ τθν Κεςςαλονίκθν, αναφορικϊσ 
προσ τασ Αςτρονομικάσ γνϊςεισ του Ορφζωσ και των μακθτϊν του, τθσ απωτάτθσ 
Ελλθνικισ αρχαιότθτοσ. Δεν ευρικα πουκενά κάτι που να αποδεικνφθ ότι οι 
Ορφιςταί εγνϊριηον τον Πλοφτωνα, όπωσ λζγει ο εμελάσ και δεν γνωρίηω πόκεν 
εκείνοσ το ιντλθςε. Γνωρίηω όμωσ και το βεβαιϊνω ότι οι Ορφικοί ζφκαςαν να 
ανακαλφψουν τον θλιοκεντριςμόν και τον νόμον τθσ ζλξεωσ, 3.500 ζτθ πριν από τον 
Νεφτωνα. Εγνϊριηον τθν φυςικιν κατάςταςιν τθσ ελινθσ, τθν φφςιν των αςτζρων, 
τθν φφςιν των διαττόντων, τθν κλίςιν του άξονοσ τθσ Γθσ, τθν ςφαιρικότθτα, τθν 
περιςτροφιν τθσ και τόςα και τόςα ακόμθ, τα οποία δεν πρόκειται να αναπτφξω 
εδϊ, διότι κα κινδυνεφςω να ευρεκϊ εκτόσ κζματοσ.  
Ασ επανζλκω λοιπόν εισ τον Πλοφτωνα και τον εμελάν.  
Ο εμελάσ, εν ςυνεχεία, ζδιδε τα ςτοιχεία του αγνϊςτου τότε πλανιτου Πλοφτωνοσ. 
Σθν κζςιν του περιθλίου του, τθν απόςταςιν του από τον Ιλιον και τθν διάρκειαν 
τθσ περιφοράσ του Πλοφτωνοσ περί τον Ιλιον. Ιτο δε κάτι το καταπλθκτικόν, το 
απίςτευτον ομολογουμζνωσ. Προςδιόριηε τθν διάρκειαν αυτιν ωσ ίςθν προσ 90.123 
θμζρασ ιτι ίςθν προσ 247 ζτθ, ζναντι των 90.737 θμερϊν (249) ζτθ, τα οποία 
ανταποκρίνονται εισ τθν πραγματικιν διάρκειαν τθσ περιφοράσ του Πλοφτωνοσ. 
Άλλο καταπλθκτικόν ιτο, ότι κακϊριηε τθν ταχφτθτα κινιςεωσ του Πλοφτωνοσ- 
Δϊρασ, ωσ ίςθν προσ 4 χλμ. κατά δευτερόλεπτον ζναντι των 4,73 άτινα αντιςτοι-
χοφςιν εισ τθν πραγματικιν. Δεν κα εκτακϊ εισ τα άλλα ςτοιχεία τθσ τροχιάσ του 
Πλοφτωνοσ κατά εμελάν ζνα των οποίων και δθ θ απόςταςισ από τον Ιλιον, 
παρζχονται με πολλιν προςζγγιςιν προσ τα πραγματικά.  
Αλλ' θ ζκπλθξισ εκείνθ ςυνοδεφκθ από μίαν άλλθν, όχι και τόςον υπζρ του εμελά. 
Ζλεγεν ότι υπάρχει και δεφτεροσ δορυφόροσ πολφ μικρόσ, διαφεφγων τθν 
παρατιρθςιν όςτισ κινιται πζριξ τθσ Γισ. Αλλά, προ 15ετίασ δεν είχε τεκι κζμα περί 
υπάρξεωσ δευτζρασ ελινθσ τθσ Γθσ και θ δυςφορία μου δια τα λεγόμενά του ιτο 
δικαιολογθμζνθ. Μόνον ςιμερον, ότε το κζμα αυτό απαςχολι ςοβαρϊσ τουσ 
αςτρονόμουσ, είναι δυνατόν να ςταματιςθ κανείσ, εισ τα "προφθτικάσ" του, ασ τασ 
ονομάςω οφτω, μελζτασ.  
Ο εμελάσ, όπωσ αποκεικνφεται και από τα αποςπάςματα, τα οποία παρζκεςα 
ανωτζρω, εκ τινοσ των ζργων του, δεν παρουςιάηεται τόςον πολφ ενδιαφερόμενοσ 
δια τθν "προτεραιότθτα" των ςκζψεϊν του, διά να είπω των ανακαλφψεων. Απλϊσ 
αναφζρεται επί των ηθτθμάτων εκτενϊσ μεν, αλλ' ωσ εάν επρόκειτο περί απόψεϊν 
του, δια τασ οποίασ δεν πολυενδιαφζρεται πωσ κα τισ εκλάβουν οι αςτρονόμοι. 
Πολφ περιςςότερον εμφανίηεται ωσ "αςτρόςοφοσ" και ελάχιςτον ωσ διατυπϊσ 
επαναςτατικάσ δια τθν εποχιν του, αςτρονομικάσ κεωρίασ. Πωσ κατζλθξεν εισ τα 
ςυμπεράςματά του δεν μασ το λζγει, οφτε μακθματικάσ εξιςϊςεισ παρουςιάηει, 
οφτε ςειράν ςκεπτικϊν και ςυλλογιςμϊν, απλϊσ παρακζτει τα εξαγόμενά του και 



αυτό όχι για να απευκυνκι προσ τουσ επιςτιμονεσ τθσ θμζρασ, αλλά προσ τουσ … 
μακθτάσ του όπωσ ο Καμφ. Ποίοι είναι όμωσ οι μακθταί του εμελά, τι είδουσ 
μακθταί είναι; και τζλοσ το και ςπουδαιότερον, ποίοσ είναι αυτόσ οφτοσ ο εμελάσ; 
Κα παρακζςω κατ' αρχιν ωριςμζνα βιογραφικά του ςτοιχεία, όπωσ μου τα είπεν 
ζνασ εξ εκείνων που ζηθςαν πλθςίον του εισ τθν Αίγυπτον.  
Εγενικθ τον Μάϊον του 1883 εισ τθν θλυβρίαν τθσ Κράκθσ κείμενθν επί τθσ 
καλάςςθσ του Μαρμαρά, 55 χλμ, δυτικϊσ τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ. Ο πατιρ του 
ιτο ανϊτεροσ δθμόςιοσ λειτουργόσ του Σοφρκικου Κράτουσ. Φοιτιςασ εισ το 
Γαλλικόν Κολλζγιον τθσ Κωνςταντινουπόλεωσ αρχικϊσ, εν ςυνεχεία απεφοίτθςεν εκ 
τθσ εκεί Ελλθνικισ εμπορικισ ςχολισ και ακολοφκωσ εφοίτθςεν εισ τθν Κεολογικιν 
χολιν τθσ Χάλκθσ. Εν ςυνεχεία μετζβθ εισ Κάϊρον όπου θργάςκθ αρχικϊσ ωσ 
υπάλλθλοσ εμπορικοφ οίκου, εκ Καΐρου δε ιλκεν εισ τασ Ακινασ και ενεγράφθ εισ 
τθν Λατρικιν χολιν τοφ Πανεπιςτθμίου. Δεν επεράτωςεν όμωσ τασ ςπουδάσ του 
ταφτασ, λόγω οικονομικϊν δυςχεριϊν, αλλ' επανιλκεν εισ Κάϊρον όπου και 
εγκαταςτάκθ ςχεδόν μονίμωσ από του 1909. Σο επόμενον ζτοσ εγνωρίςκθ μετά τισ 
ρωςικισ καταγωγισ Μαρίασ Ρουτςίν, ιτισ ιτο ςφηυγοσ τοφ Ευγενίου Ντυπρζ, 
γάλλου διανοουμζνου, μετά τθσ οποίασ δε, ςυνίδρυςε τθν 6θν Λανουαρίου 1915 
Μυςτικόν Σάγμα αναβιϊςεωσ τοφ Ορφικοφ Πνεφματοσ, δια του οποίου ο εμελάσ 
εςιμανε τθν ζναρξιν μιάσ Νζασ Εποχισ δια τθν Ανκρωπότθτα.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σο εν λόγω Σάγμα πολφ ταχζωσ αναπτυχκζν απζκτθςεν πολυαρίκμουσ μακθτάσ-
οπαδοφσ, εισ όλον τον κόςμον, ιδίωσ δε εν Αιγφπτω, Ελλάδα και προπαντϊσ εν 
Γαλλία, όπου το ζργον του ςυνζχιςεν ευδοκίμωσ ο ςφηυγοσ τισ Μαρίασ, Ευγζνιοσ 
Ντυπρζ. Σο 1918 εγκαταςτάκθ ςχεδόν οριςτικά εν Παριςίοισ, όπου και απζκανεν 
τθν 6θν Αυγοφςτου 1924 εισ θλικίαν 41 ετϊν, ενϊ θ ςυνιδρφςαςα το Σάγμα των, 
Μαρία Ντυπρζ είχε ιδθ αποβιϊςει από του 1918 εισ θλικίαν 34 ετϊν. Ο εμελάσ δια 
τθν διάδοςιν τϊν ιδεϊν του, από του 1917 εξζδιδεν εν Παριςίοισ το περιοδικόν 
"Ανατολικι Μεςόγειοσ" ( Mediteranee Orientale ) είτα δε από του 1920 μζχρι του 
1923 τθν Μυθτικιν Πνευματικιν Επικεϊρθςιν " ΕΩΝ " ( EON-Revue Spiritualiste 
Mystique ) επίςθσ εν Παριςίοισ, τθσ οποίασ τθν ζκδοςιν ςυνζχιςεν ο Ντυπρζ μετά 
τον κάνατον τοφ εμελά. Παραλλιλωσ ζδιδεν τακτικϊσ εν Παριςίοισ διαλζξεισ, αι 
οποίαι παρζμειναν, κατά τουσ μακθτάσ του, μνθμειϊδεισ δια τθν ακρόαν ςυμμετο-
χιν ακροατϊν. Ο Δθμιτριοσ εμελάσ, αποςαρκϊκθκε μετά από μια βαριά φυμα-
τίωςθ, ςτο ανατόριο τοφ Durtol τθσ Γαλλίασ, ςτισ 5 Αυγοφςτου 1924. Οι οπαδοί 
του, ανιγειρον εισ το νεκροταφείον τοφ Παντζν εν Παριςίοισ μνθμείον, εισ το 
οποίον ζχουςιν εναποτεκι τα οςτά μετ' εκείνων τισ Μαρίασ Ντυπρζ."  
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