
 

 

-Δ ΕΛ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ- 

 

 

Γιώργος Σ. Κατρούγκαλος 
(επιμέλεια) 

 
Ανισότητες και Δίκαιο 

 

Σειρά: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ 
Τόμος V 
 
Υπεύθυνος σειράς: Ιορδάνης 
Ψημμένος 
 
 
ISBN: 978-960-221-613-2,  σελ. 198, σχ. 
14x21, α’ έκδοση Μάιος 2014,  τιμή 
14,00  € (χωρίς ΦΠΑ) 
 

 

Το φαινόμενο των ανισοτήτων γίνεται όλο και πιο επίκαιρο εξαιτίας της μεγάλης 
οικονομικής και θεσμικής κρίσης που εκδηλώθηκε τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα 
όσο και διεθνώς. Η ουσία της κρίσης συνίσταται στις τεκτονικές τριβές που προκαλεί η 
μετάβαση από το κεϋνσιανό κράτος της ελεγχόμενης αγοράς στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο 
της σχεδόν πλήρους απελευθέρωσής της.  

   Τα παραπάνω έχουν συνέπειες για το δίκαιο και το θεσμικό εποικοδόμημα. Οι αλλαγές 
βρίσκονται σε αναντιστοιχία με το προστατευτικό πλαίσιο  που δημιούργησαν τα 
μεταπολεμικά συντάγματα, τα οποία αντανακλούν έναν διαφορετικό συσχετισμό 
κοινωνικών δυνάμεων, απείρως θετικότερο για τις δυνάμεις της εργασίας από τον σημερινό. 
Η μορφή που παίρνει η σύγκρουση αυτή αποτελεί το αντικείμενο του βιβλίου. Ο συνδυασμός 
της θεωρητικής προσέγγισης με την ανάλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων προάγει τη 
μελέτη των νομικών προβλημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας, ειδικά στο πεδίο των δικαιωμάτων, το οποίο δοκιμάζεται ιδιαίτερα σήμερα 
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ομιλητής στο Columbia University, το New York University, το London School of Economics, το 
Roskilde University, το Université d’Orléans, και σε μεταπτυχιακά προγράμματα πολλών 
ελληνικών πανεπιστημίων. Έχει γράψει, μεταξύ άλλων, τις μονογραφίες: Η κρίση και η 
διέξοδος (Λιβάνης, 2012), Θεσμοί κοινωνικής πολιτικής και προστασία των κοινωνικών 
δικαιωμάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο (Νομική Βιβλιοθήκη, 2009), Τα κοινωνικά 
δικαιώματα (Σάκκουλας, 2006), The South-European Welfare States (2003, με την Γκ. 
Λαζαρίδου), Το κοινωνικό κράτος της μεταβιομηχανικής εποχής (Σάκκουλας, 1998), Το 
δικαίωμα στη ζωή και στο θάνατο (Σάκκουλας, 1993), και πολλά άρθρα συνταγματικού, 
διοικητικού, συγκριτικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλειας. 
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