
 

 

 

 

Προς 

Την Αξιότιμον Οικογένειαν του εγκρίτου Νομικού, Ποινικολόγου 

και προσφιλούς τέκνου του Αποστολικού Θρόνου του Αγίου Μάρκου, 

μακαριστού και λίαν αγαπητού της ημετέρας Μετριότητος Γεώργιο 

Μπίζο και την ευλογημένην Ομογένειάν μας της Νοτίου Αφρικής. 

 

Αγαπητά μου παιδιά της ευλογημένης Νοτίου Αφρικής. 

 

Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε, ότι έφυγε από τη ζωή ένας 

ευπατρίδης, το καύχημα του Ελληνισμού της Νοτίου Αφρικής και της 

Ελλάδος γενικώς, ο μεγάλος στην ψυχή και την καρδιά, Γεώργιος 

Μπίζος. 

Μπορεί η Νότιος Αφρική να διαθέτει πληθώρα από διαμάντια 

στο υπέδαφός της, αλλά ο πολύκλαυστος Γεώργιος Μπίζος ήταν από 

τα πλέον σπάνια και δυσεύρετα διαμάντια του κόσμου. 

Ήταν ο αείμνηστος, ο υμνητής και υπερασπιστής της ελευθερίας 

και ο εμψυχωτής και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

όλων των αποχρώσεων των λαών της Αφρικής. 

Ήταν ο στιβαρός ώμος του Μεγάλου ηγέτου Nelson Mandela και 

ο ακρογωνιαίος λίθος των ιδεών για την ελευθερία και των ίσων 

δικαιωμάτων των αγαπητών μας αδελφών Αφρικανών. 

Ήταν ο εκ των πρωτοπόρων που συνέλαβαν την ιδέα και 

Ίδρυσαν αυτό το παλλάδιο της μάθησης των παιδιών μας της Νοτίου 

Αφρικής το περίφημο πνευματικό Ίδρυμα SAHETI SCHOOL. Ο 

Γεώργιος Μπίζος δεν εργάστηκε μόνον για την δικαίωση των αγώνων 

του μοναδικού στο ήθος Nelson Mandela, αλλά η μέριμνα και η σκέψη 

του, ως ποινικολόγου, εστιάστηκαν ιδιαίτερα για την καλυτέρευση της 

ζωής του ταλαιπωρουμένου μας Αφρικανού. 

Στα μάτια του Γεωργίου Μπίζου, ο όποιος δήποτε άνθρωπος, 

ήταν αδελφός και φίλος. 

 

 

 

 



Η ομογένειά μας σήμερα έγινε κατά πολύ πτωχότερη, και 

αδύναμη στα μάτια του Αφρικανού Νομοθέτη. Ποιός άλλος θα 

ενδιαφερθεί πραγματικά για τα ποικίλα προβλήματα, όχι μόνον των 

ομογενών, αλλά και όλων των κατοίκων της Νοτίου Αφρικής; 

Η Εκκλησία του Αγίου Μάρκου και εγώ προσωπικώς, λυπούμεθα 

για την απώλεια του εκλεκτού μέλους του Πατριαρχείου 

Αλεξανδρείας, μακαριστού Γεωργίου Μπίζου. 

Η προσευχή μας θα είναι καθημερινή προς τον Θεό της 

συγγνώμης και της αγάπης, ώστε να αναπαύσει την ψυχή του 

ευγενούς Γεωργίου, και να δίδει κουράγιο και βάλσαμο παρηγορίας 

στην εξαιρετική και σπουδαία οικογένειά του. 

 

Αιωνία αυτού η μνήμη. 

 

Μετά πατρικών ευχών και Πατριαρχικών ευλογιών,  

διάπυρος πρός Θεόν ευχέτης 
 

 

†Ο Πάπας καί Πατριάρχης Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής 

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ   Β 

 

Εν Αλεξανδρεία τη 10η Σεπτεμβρίου 2020  

 

 

 


