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Ο καθηγητής Ιωάννης Μάζης, Αιξωματούχος του 
Ακαδημαϊκού Φοίνικα [fr] 

 

 
Ο Patrick Maisonnave, Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, 
επέδωσε τα διάσημα του Αξιωματούχου του Τάγματος του 
Ακαδημαϊκού Φοίνικα στον πανεπιστημιακό Ιωάννη 
Μάζη, φίλο της Γαλλίας, ερευνητή, ειδικό στα θέματα της 
ανατολικής Μεσογείου και υποστηρικτή της στρατηγικής 
εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Γαλλίας. Η Γαλλία 
αναγνωρίζει και επιβραβεύει το ακαδημαϊκό και πολιτικό 
έργο του. 

  
 
Ο Patrick Maisonnave, Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, 
επέδωσε, την Πέμπτη 28 Απριλίου 2022, τα διάσημα του 
Αξιωματούχου του Ακαδημαϊκού Φοίνικα στον καθηγητή Ιωάννη 
Μάζη, κατά τη διάρκεια δεξίωσης στην πρεσβευτική κατοικία της 
Γαλλίας. 

 
Η ομιλία του Πρέσβη Patrick Maisonnave 
Με μεγάλη μου χαρά θα σας επιδώσω τα διάσημα του 
Αξιωματούχου του Ακαδημαϊκού Φοίνικα. Απόψε, δεν θα 
τιμήσουμε μόνον έναν πανεπιστημιακό και ταλαντούχο ερευνητή, 
αλλά επίσης έναν υποδειγματικό φίλο της Γαλλίας, πράγμα που θα 
προσπαθήσω να αναπτύξω εφόσον δεν είναι πια χρήσιμο να το 
αποδείξω. 
Υποστηρίξατε τη διδακτορική σας διατριβή στη γεωγραφία στο 
πανεπιστήμιο της Aix-en-Provence και είστε docteur d’Etat. 
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Ιδρυτικό μέλος του Ιόνιου Πανεπιστήμιου το 1984, δημιουργήσατε 
επίσης το εργαστήριο γεωπολιτιστικών αναλύσεων του 
πανεπιστημίου αυτού. Συγγραφέας πολλών έργων και πολλών 
επιστημονικών άρθρων, εκπαιδεύσατε και βοηθήσατε στρατιές 
φοιτητών να εξοικειωθούν με τις εργασίες σας. Και είδατε να 
περνούν λεγεώνες στρατιωτικών όταν ήσασταν επιστημονικός 
διευθυντής του Ινστιτούτου του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας, 
στις αρχές της δεκαετίας του 2010. 
Λόγιος, διδακτικός και περίεργος, το ερευνητικό σας πεδίο – η 
δική σας πυξίδα! – παραμένει η Ανατολική Μεσόγειος. Όμως, η 
στρατηγική σας θεώρηση είναι βαμμένη στα χρώματα του 
γαλάζιου, του λευκού και του κόκκινου. Από την αρχή της 
δεκαετίας του 2010, προσκληθήκατε στη ζωή της πρεσβείας και 
εκπαιδεύσατε μάλιστα τον εδώ παρόντα, άριστο Emmanuel 
DUWAT, εφόσον υπήρξατε o διευθυντής του διδακτορικού του. 
Είστε όμως επίσης αυτό που συμβατικά ονομάζουμε ‘’άνθρωπος 
της επικοινωνίας’’. Ο καθένας γνωρίζει τη μαχητικότητά σας, τη 
δύναμή σας στη μάχη. Όταν σας βλέπω σε ένα τηλεοπτικό πάνελ 
να συμμετέχετε σε συζήτηση, δεν ξέρω γιατί αισθάνομαι 
συμπάθεια για τον αντίπαλό σας, που γνωρίζει εκ των προτέρων 
ότι θα τον διαλύσετε. Μου θυμίζετε τους ρήτορες της 3ης Γαλλικής 
Δημοκρατίας, γιατί συνδυάζετε ισχυρές πεποιθήσεις και άψογη 
ρητορική. Μέσα σας υπάρχει ένας Κλεμανσώ. Στον κόσμο των 
ζώων, θα ήσασταν το λιοντάρι που βρυχάται και τότε, αλλοίμονο 
σε εκείνον που θα θελήσει να σας φράξει το δρόμο. 
Ένθερμος υπερασπιστής της στρατηγικής προσέγγισης των χωρών 
μας, δεν σας άκουγαν πάντα. Μόνος εναντίον όλων, στις ώρες που 
ο Αμερικανός σύμμαχος κατείχε στην Ελλάδα καθοριστική θέση, 
εσείς συνεχίζατε να υπερασπίζεστε τις θέσεις σας. Αυτό δεν είναι 
προσβολή, αντίθετα θέλω να τιμήσω την επιμονή σας. 
Με τη Γαλλία στην καρδιά και στο σώμα σας, βέβαιος για τη φιλία 
που ενώνει τους λαούς μας εδώ και δύο αιώνες, πήρατε το δρόμο 
και χαράξατε την πορεία μας. Ανοίξατε το δρόμο που οδήγησε 
σήμερα στη στενότερη δυνατή στρατηγική σχέση μεταξύ των 
χωρών μας. Στη μνήμη όλων μας είναι τα πρόσφατα 
αποτελέσματα. Δεν επιτρέψατε να σας απομακρύνουν από τους 
στόχους σας. Μπορέσαμε να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας. 
Ποτέ η σχέση ανάμεσα στις χώρες μας δεν είχε αγγίξει παρόμοιο 
επίπεδο συνεννόησης. H στρατηγική εταιρική μας σχέση αποτελεί 
υπόδειγμα για την ενίσχυση της Ατλαντικής Συμμαχίας και για την 
ευρωπαϊκή άμυνα. 
Ορισμένοι σας κατηγορούσαν όταν κρούατε το σήμα του κινδύνου 
σχετικά με την Τουρκία, ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο 
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των εργασιών σας. Η ένταση, το καλοκαίρι του 2020 απέδειξε 
πάντως το βάθος των αναλύσεών σας και επαλήθευσε τις 
προβλέψεις σας. Σύμφωνα με μια ελληνική παροιμία «Τα λίγα 
λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι». Χάρη στην αποφασιστικότητά 
σας να μοιράζεστε τις λεπτές και καλά τεκμηριωμένες αναλύσεις 
σας τις ώρες της μεγάλης ακροαματικότητας, αποδείξατε ότι είναι 
στην πραγματικότητα δυνατό να ‘’εμπλουτισθεί’’ η δημόσια 
συζήτηση όταν μιλά κανείς δυνατά και με ισχυρά επιχειρήματα! 
Γιατί ο δάσκαλος ΜΑΖΗΣ απευθύνεται στους πολλούς. Στα 
αμφιθέατρα και στα εκπαιδευτικά ινστιτούτα της χώρας, στην 
‘’αγορά’’ των ΜΜΕ ή ακόμα στους διαδρόμους των ελληνικών 
θεσμών, η ίδια επιμονή, η έκφραση ισχυρών πεποιθήσεων. 
Βραδινός επισκέπτης των Ελληνικών Κυβερνήσεων, μοιράζεστε 
πάντοτε με τον ίδιο ενθουσιασμό τον πατριωτισμό σας, που ο Jean 
JAURES διέκρινε σε σχέση με τον εθνικισμό, υποστηρίζοντας ότι ο 
πρώτος είναι αγάπη για τους δικούς μας, ενώ ο δεύτερος είναι 
μίσος για τους άλλους. Η διάκρισή σας στο βαθμό του 
Αξιωματούχου του Ακαδημαϊκού Φοίνικα τιμά ταυτόχρονα την 
αγάπη σας για τους δικούς σας και την αγάπη σας για τη Γαλλία. 
Θεωρείτε τον εαυτό σας «γκωλλικό». Αγωνιστήκατε για να 
καταστήσετε πραγματικότητα, χειροπιαστή την προγραμματική 
και προφητική ευχή του στρατηγού DE GAULLE όπως την 
εξέφρασε ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων το Μάιο του 1963 : 
«Αναπτύσσοντας τη φιλία μεταξύ τους, η Ελλάδα και η Γαλλία 
είναι πάντοτε πιστές στην Ιστορία τους. Συμβάλλουν έτσι καλύτερα 
στην ανάπτυξη της Ευρώπης και στην άμυνα του ελεύθερου 
κόσμου, χάρη στις οποίες, αυτούς τους δύσκολους καιρούς, ο 
δρόμος παραμένει ανοιχτός για τη πίστη και την ελπίδα». 
Αγαπητέ Καθηγητά, για το σύνολο του πνευματικού και πολιτικού 
σας έργου, για την αγάπη σας προς τη Γαλλία, «Στο όνομα της 
Δημοκρατίας, σας χρίζουμε Αξιωματούχο του Ακαδημαϊκού 
Φοίνικα». 
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