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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 7:30 το βράδυ 

Διάλεξη με ομιλητή τον κ. Θεόδωρο Ζιάκα, στο Δημαρχείο Μεγάρων 
με θέμα: «Η πορεία του γένους μας: 1821 – 1922 – Σήμερα». 

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου 

Μεγαρέων,  για τα  100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή,  το βράδυ της 
Τετάρτης 7ης Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 19:30, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Μεγάρων, διοργανώνεται διάλεξη, με 
ομιλητή τον γνωστό Καθηγητή κ. Θεόδωρο Ζιάκα και θέμα: « Η πορεία του Γένους 
μας: 1821 – 1922 – Σήμερα». 

Ο κ. Θεόδωρος Ζιάκας γεννήθηκε στα Κάρεντα Ιωαννίνων, σπούδασε 
μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και εργάστηκε στον κλάδο της 
Πληροφορικής, ως αναλυτής συστημάτων. 

Η σχέση του με τα κοινά αρχίζει την περίοδο της δικτατορίας και 
συνεχίστηκε με διάφορες μορφές μετά την μεταπολίτευση του 1974. 

Από το 1980 ξεκίνησε να μελετά το εθνικό φαινόμενο και τα προβλήματά 
του, πράγμα που τον οδήγησε στη διερεύνηση των θεμελίων της Κοινωνικής 
Θεωρίας, του ατομικού και του συλλογικού (κοινότητας, Πόλης), που είναι η 
ταυτότητα και η αυτογνωσία. 
Οι μελέτες αυτές απέδωσαν εννέα (9) βιβλία: 

- Εθνος και παράδοση 
- Η έκλειψη του υποκειμένου 
- Πέρα από το άτομο 
- Αυτοείδωλον εγεννόμην 
- Ο σύγχρονος μηδενισμός 
- Πατριδοεγωφάγος 
- Τα δύο τέρατα και η Αριστερά 
- Δεν έχουν το θεό τους 
- Εθνισμός και Αριστερά. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

 Ο Δήμος Μεγαρέων σας προσκαλεί στην διάλεξη του Καθηγητή κ. 

Θεόδωρου Ζιάκα με θέμα: « Η πορεία του Γένους μας: 1821 – 1922 – 

Σήμερα», που θα γίνει την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 19:30 στην 

αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο 

Μεγάρων. 

Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών 

εκδηλώσεων που  αφιερώνονται  στον Μικρασιάτικο πολιτισμό και στη 

μνήμη των εκατό (100) χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή. 

 

 

Γρηγόρης Ι. Σταμούλης 

Αντιστράτηγος ε.α   

Δήμαρχος Μεγαρέων  

 


