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Μνήµη ∆ηµήτρη Ευρυγένη 
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TOY ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑ ΙΣΗ 
καθηγητή Νοµικής ΑΠΘ, 
µέλους της ∆ιοικούσας Επιτροπής 
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 

Ακόµη και σήµερα, είκοσι επτά περίπου 
χρόνια µετά την αδόκητη εκδηµία 

του ∆ηµήτρη Ευρυγένη, στις 27 Ιανουαρίου 
του 1986, χάσκει µπροστά µας ένα 

κενό κοµµένο στο µέγεθος της απουσίας 
του. Γιατί; 

To φαινόµενο «∆ηµήτρης Ευρυγένης» 
θα µπορούσε να προσεγγιστεί -όχι όµως 
να προσπελαστεί- µε ένα τριµερές ερµηνευτικό 

σχήµα, πρώτο σκέλος του οποίου 
αποτελεί η προσωπικότητά του, δεύτερο 
τα πεπραγµένα της σύντοµης µα εξαιρετικά 

µεστής ζωής του, και τρίτο εκείνο 
που σκιαγραφεί την καθαρά επιστηµονική 

του δραστηριότητα. 

1. Πιστεύω ότι το κυρίαρχο στοιχείο 
της ψυχοπνευµατικής προσωπικότητας 
του ∆. Ευρυγένη υπήρξε ο ανθρωπισµός 
του. Αγαπούσε βαθιά και ανυπόκριτα 
τον άνθρωπο. Π' αυτόν πάσχισε µε το διδακτικό, 

επιστηµονικό και πολιτικό του 
έργο. Για την υπεράσπιση του ανθρώπου 
εκπόνησε τις εµπεριστατωµένες µελέτες 
του περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Από 
αγάπη προς τους φοιτητές δίδαξε για τριάντα 

περίπου χρόνια στη Νοµική Σχολή 
Θεσσαλονίκης, µα και στο εξωτερικό, µε 
απαράµιλλη µεθοδικότητα και µεταδοτικότητα. 

Στη διάθεσή του να αγκαλιάσει 
κάθε άνθρωπο, Ελληνα και αλλοδαπό, 
ο ∆. Ευρυγένης υπήρξε αληθινός διεθνιστής. 

Ο διεθνικός χαρακτήρας διατρέχει 
όλο του το έργο. 

Ο ∆. Ευρυγένης αφιέρωσε µε ειλικρινή 
αλτρουισµό ένα όχι ευκαταφρόνητο µέρος 

του πολύτιµου χρόνου του σε µεγάλο 
αριθµό νέων επιστηµόνων που προσέφυγαν 

στις γνώσεις του και στην αρωγή του. 
Ηταν σεµνός, χαλκέντερος, επίµονος και 
αποτελεσµατικός. Ενηµερωνόταν διαρκώς 

για τις νέες ερευνητικές τάσεις στη 
διεθνή νοµική επιστήµη και παρακολουθούσε 

συστηµατικά τις εξελίξεις στη διεθνή 
οικονοµία και την πολιτική. 

Εµφανέστατη ήταν, σε όποιον τον 
προσέγγιζε, η ευγένεια του χαρακτήρα 
του. Απαύγαζε στην έκφραση του προσώπου 

του, στη φωτεινότητα των µατιών 
του, στις κοµψές κινήσειςτου, στο απαράµιλλο 

ύφος του προφορικού και γραπτού 
του λόγου. Οπως όλοι οι πραγµατικά µε¬ 

γάλοι, υπήρξε επιεικής και ανεξίκακος. 
Ανέγγιχτος από την κακία και το φθόνο 
επιδιδόταν συστηµατικά και δηµιουργικά 
στο έργο του. Φιλοσοφικά καταρτισµένος, 

µε στέρεα νοµική αλλά και ουµανιστική 
παιδεία, µπορούσε να βλέπει τα 

ανθρώπινα πράγµατα στις πραγµατικές 
τους διαστάσεις. 

Ο ∆. Ευρυγένης δεν ήταν µόνο ένας 
διαπρεπής και έγκριτος νοµικός, αλλά και 
ένας από τους λίγους πραγµατικά µεγάλους 

σολίστες της νοµικής γλώσσας. Τα 
γραπτά του κείµενα είναι συντεθεί µένα 

σαν νοµικές συµφωνίες, σονάτες και 
πρελούδια. Εχουν εκτός από τη διεθνώς 
αναγνωρισµένη δογµατική τους αξία και 

ρατικά από τις αρχές της δεκαετίας του 
70 µονάδα έρευνας των προβληµάτων 
της ηλεκτρονικής επεξεργασίας του δικαίου, 

ανήκει πρωτίστως το Κέντρο ∆ιεθνούς 
και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 

∆ικαίου. Ενα Κέντρο νοµικών ερευνών 
και τεκµηρίωσης του κοινοτικού δικαίου 

στην πρωτεύουσα των προσφύγων, 
που υπήρξε κυριολεκτικά από τη σύλληψη 

της ιδέας της δηµιουργίας του µέχρι 
την υλοποίηση του οράµατος έργο δικό 
του και των στενών συνεργατών του. To 
υπηρέτησε ως γραµµατέας του και ως διευθυντής 

του επί 7 συναπτά χρόνια. ∆εν 
είχε πάντως την χαρά να το δει εν ζωή αρχπεκτονικά 

αποπερατωµένο. 

ένα στοιχείο αισθητικής και φρεσκάδας 
που τους χαρίζει διαχρονικότητα. Τα κατατάσσω 

στα αρτιότερα κείµενα του νεοελληνικού 
νοµικού δηµοτικού λόγου, στα 

οποία αξίζει να εντρυφήσει κάθε νοµικός. 
Εργα ανάλαφρα, χωρίς εκζήτηση, χωρίς 
ψιµύθια, µεστά, δοµηµένα ως καθολικά 
έργα νοµικής παιδείας δικαιοσυγκριτικής 

µεθόδου, πρωτότυπης σκέψης και 
γλωσσικής αρτιότητας. 

2. Στα πεπραγµένα της ζωής του 
∆. Ευρυγένη, πέρα από το Σπουδαστήριο 

Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου, στους 
κόλπους του οποίου συγκρότησε διο- 

0 ∆. Ευρυγένης 

Σε συνεργασία µε το ∆ικηγορικό Σύλλογο 
Θεσσαλονίκης ο ∆. Ευρυγένης ίδρυσε 

και την Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού 
∆ικαίου, που ξεπέρασε ήδη τα 30 

χρόνια κυκλοφορίας Ιδιαίτερα πρέπει να 
εξαρθεί η νοµική αρωγή του ∆ Ευρυγένη 
κατά τις διαπραγµατεύσεις για την προσχώρηση 

της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες ∆ιετέλεσε γενικός γραµµατέας 

του (τότε) υπουργείου Βορείου Ελλάδος 
στην υπηρεσιακή κυβέρνηση του 

1967 και είχε αντιδικτατορική δράση µε 
τη ∆ηµοκρατική Αµυνα στη Θεσσαλονίκη, 

που οδήγησε στη σύλληψη, φυλάκιση 
και εξορία του το 1968. Ηταν ο πρώτος 

πρόεδρος της ∆ιοικούσας Εππροπής του 
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 
και ειδικότερα της τρίτης Νοµικής Σχολής 
της Χώρας 

Στα 1974-1975 υπήρξε υφυπουργός 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων και 
στα 1974-1977 βουλευτής Επικρατείας 
Σηµαντικό έργο επιτέλεσε και ως δικαστής 

στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ∆ικαιωµάτων 
του Ανθρώπου, όπου συνέβαλε 

αποφασιστικά στη νοµολογία του, καθώς 
επίσης και ως µέλος του ∆ιαρκούς ∆ιαιτητικού 

∆ικαστηρίου της Χάγης Ηταν επίσης 
µέλος της Εππροπής των Ηνωµένων 

Εθνών για την εξάλειψη των φυλετικών 
διακρίσεων. ∆ιετέλεσε βουλευτής στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο το 1984, όπου, ως 
µέλος της εξεταστικής εππροπής για την 
άνοδο του φασισµού και του ρατσισµού 
στην Ευρώπη, συνέταξε το ∆εκέµβρη του 
1985 την Εκθεση για τα αποτελέσµατα 
των εργασιών της. Η «∆ιακήρυξη κατά 
του Ρατσισµού και της Ξενοφοβίας) διατηρεί 

την κρισιµότητα και την επικαιρότητά 
της καθολικά και στις µέρες µας 

3. Ως νοµικός ο ∆. Ευρυγένης ξεκίνησε 
από το δόγµα του Αστικού ∆ικαίου. 

Αυτό τον συνόδευσε και στις ακόλουθες 
βαθιές διεισδύσεις του στο επιστηµονικό 
πεδίο του Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου, 
του ∆ικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

του ∆ικαίου των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, 
του Συγκρπικού ∆ικαίου, του 

∆ικαίου των ∆ιεθνών Συναλλαγών και 
των ∆ιεθνών Οικονοµικών Οργανώσεων, 
και άλλων κλάδων στα γνωστικά πεδία 
των οποίων συνέβαλε µε βαρυσήµαντα 
µελετήµατα. ∆ίδαξε στο πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης στην Ακαδηµία διεθνούς 
δικαίου της Χάγης στη ∆ιεθνή Σχολή 
συγκρπικού δικαίου, στο ∆ιεθνές Κέντρο 
µελετών και ερευνών ευρωπαϊκού δικαίου, 

και έδωσε διαλέξεις στα πανεπιστήµια 
του Βερολίνου, του Οχάιο, στη Γάνδη, στο 
Παρίσι, στη Βασιλεία στην Περούτζια, 
στις Βρυξέλλες και αλλού. Εκανε πολλές 
εισηγήσεις σε ∆ιεθνή Συνέδρια για τα 
∆ικαιώµατα του Ανθρώπου. Απήλαυσε 
για όλα αυτά, εν ζωή, διεθνή αναγνώριση 
που συνεχίζεται, όσον αφορά την προσωπικότητα 

και το έργο του, αδιάπτωτη 
µέχρι σήµερα. 

Αξιόπιστος και αξιόµαχος άγγελος της 
ελληνικής νοµικής επιστήµης και παιδείας 

διεθνώς ο ∆. Ευρυγένης υπήρξε και 
συνεχίζει να είναι η ιδεώδης έκφραση 
του στοχαζόµενου, κρπικού, ανθρωπιστή, 

οργανωτικού και αποτελεσµατικού 
δηµοκρσπκού νοµικού. Υπέρµαχος των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων, Ελληνας Ευρωπαίος 

και διεθνιστής ο ∆. Ευρυγένης 
ενοικεί στη γνωστική συνείδηση µου ως 
ιδανικός Πολίτης της Ανοικτής Κοινωνίας 

Μνήµη ∆ηµήτρη Ευρυγένη 
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