
 

1 
 

 

 

ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 

Επικοινωνία:  
Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τηλ. 22894304 
ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy  
ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr  

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

 
 

Λευκωσία, 02 Νοεμβρίου 2016  
 

ΑΝΑΓΟΡΕΥΘΗΚΕ ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΖΟΣ 

 
Σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου αναγορεύθηκε την Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016, ο διακεκριμένος δικηγόρος Γεώργιος Μπίζος, ο 

οποίος έζησε δίπλα “στον πατέρα της νοτιοαφρικανικής δημοκρατίας” και τον άνθρωπο που 

πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσιστικού καθεστώτος του 

απαρτχάιντ, Νέλσον Μαντέλα.  

Το έργο και την προσφορά του τιμώμενου εξήρε με ομιλία του ο Αναπληρωτής Καθηγητής του 

Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, ο οποίος τόνισε ότι ο 

Γεώργιος Μπίζος στη διάρκεια του B’ Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα το 1941, όταν ήταν μόλις 

13 χρόνων, κατέφυγε, μαζί με τον πατέρα του, από την κατεχόμενη από τους ναζί Ελλάδα, στη Νότια 

Αφρική, ως πρόσφυγας. Είναι κάτοχος πτυχίου καθώς και μεταπτυχιακού Νομικής από το 

Πανεπιστήμιο Rand και ασκεί μάχιμη δικηγορία από το 1954. Αποφάσισε να σπουδάσει νομικά και από 

τα μέσα της δεκαετίας του 1950 διετέλεσε δικηγόρος υπεράσπισης του Νέλσον Μαντέλα, καθώς και 

άλλων πολιτικών κρατούμενων.  Ο Μπίζος βραβεύτηκε αρκετές φορές για το έργο του. Στις 10.6.1999 

του απονεμήθηκε το αργυρούν μετάλλιο Ευδοκίμου Υπηρεσίας από τον Πρόεδρο Mandela, την 

5.4.2001 το Διεθνές Βραβείο Δικηγορίας της Διεθνούς Ακαδημίας Δικηγόρων, ενώ η ‘International Bar 

Association’ τον ονόμασε το 2004 τροπαιούχο του Βραβείου εις μνήμην Bernard Simons. Τιμώντας 

σήμερα ένα υποδειγματικό ενσαρκωτή του νομικού λόγου των δικαιωμάτων, ανέφερε ο κ. 

Παπαχαραλάμπους, ενός λόγου που επιχειρεί στο πεδίο του κυρωτικού δικαίου ως νέο επιστημολογικό 

παράδειγμα, για να θυμηθούμε και τον Kuhn, να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο θετικό δίκαιο και 

στο αίτημα της δικαιοσύνης, τιμώντας λοιπόν έτσι όχι απλώς ένα διεθνώς εγνωσμένου κύρους 

δικηγόρο, αλλά ένα στρατευμένο μαχητή της δικαιοσύνης, ανακηρύσσουμε τον κ. Γεώργιο Α. Μπίζο, 

Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου 

Κύπρου.      
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Κατά την αντιφώνησή του και φανερά συγκινημένος, ο Γεώργιος Μπίζος ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία 

να μιλήσει σε ένα ακροατήριο 60 φοιτητών Νομικής, οι οποίοι είναι οι δικηγόροι του μέλλοντος.  Ο κ. 

Μπίζος θυμήθηκε τα δικά του χρόνια στη Νομική Σχολή και τα σύγκρινε με την εμπειρία που 

αποκόμισε κατά την εν λόγω  συνάντησή. «Την πρώτη μέρα της φοίτησής μου στη Νομική Σχολή, ένας 

καθηγητής μάς είπε ότι από τα 45 άτομα του έτους μας, πρόκειται να αποφοιτήσουν μόνο το 1/3.  Στα 

45 άτομα υπήρχαν μόνο τρεις γυναίκες, από τις οποίες αποφοίτησε η μία.  Σήμερα, προς μεγάλη μου 

έκπληξη, διαπίστωσα ότι η πλειοψηφία των φοιτητών της Νομικής είναι νέες γυναίκες» σημείωσε ο 

τιμώμενος.  

Ακολούθως ανέφερε ότι βρίσκεται στη διάθεση του νομικού κόσμου από πολύ νέος προασπιζόμενος τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. «Στον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται δικηγόρους, αλλά δυστυχώς 

πολλοί από αυτούς δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα δικηγορικά τους έξοδα. Γι’ αυτό 

συνεχίζω αυτό το έργο, γι’ αυτούς τους ανθρώπους» πρόσθεσε. 

Ο κ. Μπίζος ευχαρίστησε θερμά τις Πρυτανικές Αρχές για την απονομή του τίτλου του Επίτιμου 

Διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής, αλλά και για την εμπειρία της 

επίσκεψής του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο ευχήθηκε να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο.  «Το 

Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου», σημείωσε, «έχει τις δυνατότητες να διακριθεί 

παγκοσμίως».  Ιδιαίτερη μνεία έκανε επίσης και στο κράτος, το οποίο συμβάλει με το δικό του τρόπο 

στην επέκταση της Πανεπιστημιούπολης. 

Χρέη Τελετάρχη στην Τελετή ανέλαβε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ενώ ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της 

Αγωγής, Καθηγητής Σάββας Κατσικίδης, ανέγνωσε το ψήφισμα, το οποίο παραδόθηκε επίσημα σε 

περγαμηνή στο νέο μέλος του Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. 

 

Τέλος Ανακοίνωσης  


