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Η φουκωική αναλυτική της εξουσίας λειτουργεί ως κριτική των σχέσεων εξουσίας και 
γνώσης, ερειδόμενη μεθοδολογικά στην καντιανή αρχαιολογία των συνθηκών δυνατότητας 
της γνώσης, και στη νιτσεϊκή γενεαλογία της αξίας των αξιών, υπό την προοπτική μιας 
ιστορίας του παρόντος. Με αφορμή την πρόσφατη διαμάχη που πυροδοτήθηκε από τις 
παρεμβάσεις του Agamben σχετικά με την επιδημία covid-19, θα επιχειρήσουμε να 
ιστορικοποιήσουμε την έννοια της βιοπολιτικής εντός των δυτικών κοινωνιών, υπό την 
προοπτική της άρθρωσης ερωτημάτων σχετικά με το παρ-όν μας, τις έννοιες της υγείας και 
της ασθένειας και της βιο-πολιτικής διαχείρισής τους. 
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Foucault (Στιγμή, 2011) και τον τέταρτο τόμο της Ιστορίας της Σεξουαλικότητας (Οι ομολογίες 
της Σάρκας, Πλέθρον 2019), και έχει δημοσιεύσει το Stirner, Nietzsche, Foucault: Ο Θάνατος 
του Θεού και το Τέλος του Ανθρώπου (futura, 2012). Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του: Θ. 
Λάγιος, Β. Λέκκα, Γ. Πανουτσόπουλος, Διάχυση Συνόρων, Χάραξη Σωμάτων, Σημεία 
Καταγραφής [Αθήνα: futura, 2016 και T. Lagios, V. Lekka, G. Panoutsopoulos, Borders, 
Bodies and Narratives of Crisis in Europe (New York: Palgrave Macmillan, 2018)]· Θ. 
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νοηματοδοτήσεις του» (futura, 2020).  
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