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Η μεγάλη 
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ΠΡΕΣΠΕΣ

Ο ΝΊΚΟΣ ΚΟΤΖΊΆΣ είναι ομότιμος καθηγη-

τής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Διδάσκει 

Πολιτικές Θεωρίες, Πολιτική Τυπολογία και 

Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής σειράς κρα-

τών, ανάμεσά τους και τα «Ειδικά Θέματα 

Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής». Έχει δι-

δάξει και ερευνήσει σε σειρά πανεπιστη-

μίων, όπως του Μαρβούργου, της Οξφόρ-

δης (St Antony’s College) και του Χάρβαρντ 

(Weatherhead Center). Είναι επίτιμος δι-

δάκτορας τριών πανεπιστημίων του εξωτε-

ρικού. Έχει συγγράψει 28 βιβλία και μία 

συλλογή ποιημάτων, ενώ έχει επιμεληθεί 

δεκάδες άλλα βιβλία. Δημοσίευσε εκατο-

ντάδες επιστημονικά άρθρα και πάνω από 

4.000 άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά.  

Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες διεθνείς ερευ-

νητικές ομάδες, ενώ είναι συνιδρυτής του 

προγράμματος «Seesox» στο Πανεπιστήμιο 

της Οξφόρδης. Είναι επικεφαλής της Κίνη-

σης Ιδεών και Πράξης «Πράττω». Δούλεψε 

στο Υπουργείο Εξωτερικών ως πρεσβευτής-

εμπειρογνώμων από το 1992 ως το 2008. 

Συμμετείχε σε αυτό το διάστημα σε δεκάδες 

διαπραγματεύσεις. Διετέλεσε (Ιανουάριος 

2015 – Οκτώβριος 2018) υπουργός Εξω-

τερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας. Τα πιο 

πρόσφατα βιβλία του είναι: Ελλάδα αποικία 

χρέους (Εκδόσεις Πατάκη, 2013), Αριστερά 

και πατριωτισμός (Εκδόσεις Πατάκη, 2014) 

και Κύπρος 2015-2018 (Υπουργείο Εξω-

τερικών, 2018).
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Ο ΣΕΡΆΦΕΊΜ ΚΟΤΡΏΤΣΟΣ είναι δημοσιο-

γράφος και συγγραφέας. Διετέλεσε επιτε-

λικό στέλεχος και διευθυντής σε πολλά μέσα 

ενημέρωσης, ξεκινώντας το 1986 ως ρε-

πόρτερ από την εφημερίδα Η Πρώτη. Υπήρ-

ξε ανταποκριτής του Mega Channel στη 

Θεσσαλονίκη και απεσταλμένος σε βαλκα-

νικές πρωτεύουσες την περίοδο (1991-

1995) που γράφτηκαν μερικές από τις πιο 

ενδιαφέρουσες σελίδες της ιστορίας της 

περιοχής. Εκείνη την εποχή βρέθηκε πολλές 

φορές στα Σκόπια και κάλυψε σημαντικά 

γεγονότα της πρώιμης περιόδου των δια-

πραγματεύσεων για το ονοματολογικό της 

πΓΔΜ. 

Εργάσθηκε στον Επενδυτή, στην Απογευ-

ματινή, στην Εξουσία, στην Ημερησία και 

στο Έθνος, ενώ από το 2000 μέχρι το 2005 

διετέλεσε γενικός διευθυντής ελληνικών και 

διεθνών ΜΜΕ και εκπρόσωπος τύπου της 

Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών 

Αγώνων της Αθήνας «ΑΘΗΝΑ 2004». Ερ-

γάσθηκε ακόμα στο Πρώτο Θέμα, στη Νέα 

Σελίδα και άλλες εφημερίδες, ενώ είχε ρα-

διοφωνικές εκπομπές στον Real FM, στα 

Parapolitika FM και στο News 247 Radio 

και συνεργάστηκε ως συντονιστής τηλεο-

πτικών εκπομπών πολιτικής επικαιρότητας 

και πολιτικός σχολιαστής με το Action 24, 

το Εpsilon και την ΕΡΤ. Το 2013 κυκλοφό-

ρησε το βιβλίο του Η συμμορία του λύκου 

– Το «σιδηρούν παραπέτασμα» των μνη-

μονίων (εκδόσεις Λιβάνη). 
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Π
ΕΣΗ Μεγάλη διαπραγμάτευση – Πρέσπες  είναι το χρονικό των συνομιλιών 

για την επίλυση του επί περίπου τρεις δεκαετίες εκκρεμούς εθνικού θέ-
ματος σχετικά με το όνομα της πΓΔΜ.

Σε πέντε συζητήσεις-συνεντεύξεις του δημοσιογράφου Σεραφείμ Κο-
τρώτσου με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά (στο πλαίσιο 
της εκπομπής «Η επόμενη μέρα» της ΕΡΤ1) αποτυπώνονται όσα διαδρα-
ματίστηκαν στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων 
μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της πΓΔΜ. 

Ο δημοσιογράφος ρωτά και ο υπουργός των Εξωτερικών απαντά, 
ξετυλίγοντας το κουβάρι της πιο συναρπαστικής διπλωματικής ιστορίας 
των τελευταίων δεκαετιών, η οποία κατέληξε στην ιστορική Συμφωνία των 
Πρεσπών. Περιγράφονται άγνωστα στιγμιότυπα από τις συνομιλίες Κοτζιά-
Ντιμιτρόφ και τις επαφές των δύο πρωθυπουργών σχετικά με το πλαίσιο 
και το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης για το όνομα, τις εγγυήσεις και 
τις συνταγματικές αλλαγές στον βόρειο γείτονα. Γίνεται επίσης εκτενής 
αναφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν οι δύο κυβερνήσεις τον 
αντίκτυπο στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα των δύο χωρών.

Στις συνεντεύξεις αυτές ο Νίκος Κοτζιάς αναλύει τη στρατηγική που 
ακολούθησε ο ίδιος, τα εμπόδια και τα προβλήματα που προέκυψαν και 
πώς ξεπεράστηκαν, ενώ γίνεται και μια αποκαλυπτική αναδρομή στις 
προηγούμενες προσπάθειες επίλυσης της διαφοράς από τις αρχές της 
δεκαετίας του '90. Το βιβλίο συμπληρώνεται με ένα εκτενές Επίμετρο του 
Ν. Κοτζιά, στο οποίο αναλύονται τα μεθοδολογικά και πραγματικά προ-
βλήματα της διαπραγμάτευσης και οι εναλλακτικές που υπήρχαν κάθε 
φορά.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί, επί της ουσίας, ένα «εγχειρίδιο διαπραγμά-
τευσης» και ένα «ενθύμιο» της πιο ενδιαφέρουσας διπλωματικής ιστο ρίας 
στη σύγχρονη εγχώρια και διεθνή –βαλκανική και ευρωπαϊκή– σκηνή. 
Είναι απαραίτητο εφόδιο για κάθε πολίτη που θέλει να έχει άμεση πλη-
ροφόρηση για το τι πραγματικά έγινε στην πορεία προς τη Συμφωνία των 
Πρεσπών και ποια είναι η σημασία και οι προοπτικές αυτής της συμφωνίας.
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