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Από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος κυκλοφορεί το βιβλίο Η κατάρρευση μιας 

αυτοκρατορίας, του Yegor Gaidar. 

Ο οικονομολόγος και πολιτικός Γιεγκόρ Γκαϊντάρ διατέλεσε, μεταξύ άλλων, 

πρωθυπουργός και υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας, την περίοδο της προεδρίας του 

Μπορίς Γιέλτσιν, ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της δεκαετίας των διαψευσμένων 

προσδοκιών για την Ρωσία και η  παρούσα έκδοση είναι μία σχεδόν ημερολογιακή 

καταγραφή της βασανιστικής, μακρόχρονης και μοιραίας διαδικασίας κατάρρευσης 

της σοβιετικής αυτοκρατορίας τη δεκαετία 1991-2000. 

Το βιβλίο είναι μια μαρτυρία τεκμηριωμένη με αρχειακό υλικό που μεταφράζεται στη 

γλώσσα μας για πρώτη φορά και αναδεικνύει ζητήματα τα οποία θα βοηθήσουν τον 

Έλληνα αναγνώστη να κατανοήσει τα βαθύτερα αίτια της κατάρρευσης μίας από τις 

ισχυρότερες αυτοκρατορίες του 20ού αιώνα. Έγγραφα, πρακτικά συνεδριάσεων, 

αποφάσεις των κομματικών και κρατικών οργάνων, συνεντεύξεις και ημερολόγια 

συνιστούν ένα πρωτογενές υλικό που όχι απλώς εντάσσεται οργανικά στην αφήγηση, 

μα και που καθιστά το βιβλίο ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα που καθηλώνει τον 

αναγνώστη. 

 

 



Ο συγγραφέας 

Ο Γιεγκόρ Γκαϊντάρ (1956-2009) δεν ήταν μόνο αυτόπτης μάρτυρας, αλλά και ένας 

από τους πρωταγωνιστές της δεκαετίας των διαψευσμένων προσδοκιών για τη Ρωσία 

(1991-2000). Γόνος οικογένειας επαναστατών και υψηλόβαθμων στελεχών του 

σοβιετικού καθεστώτος, με λαμπρές σπουδές και σταδιοδρομία, στρατεύτηκε από 

νωρίς στην υπόθεση όχι απλά του μετασχηματισμού του κομμουνιστικού καθεστώτος, 

μα στο τιτάνιο έργο μετάβασης της πατρίδας του στην οικονομία της αγοράς και στην 

κοινωνία των πολιτών. Διακρίθηκε για τις τολμηρές του προτάσεις, τη νουνεχή 

διακυβέρνηση και την επίλυση δύσκολων και περίπλοκων προβλημάτων της 

οικονομίας και της πολιτικής στη Ρωσία, σε μια περίοδο έντονων κοινωνικών, 

πολιτικών και πολιτισμικών συγκρούσεων, αφήνοντας βαθιά ίχνη στο πέρασμά του. Ο 

αδόκητος και αινιγματικός θάνατός του άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις τάξεις 

εκείνων που οραματίζονται μια Ρωσία ενταγμένη στη διεθνή κοινότητα, με οικονομία 

που θα βασίζεται στους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
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