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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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