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ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ 
 

 
 
Ο Θάνος Τζήμερος γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1961 στον Βόλο. Η οικογένειά 
του, με καταγωγή από το Μεταξοχώρι Αγιάς, ασχολούνταν, από τον 19ο αιώνα, με 
την παραγωγή και το εμπόριο του μεταξιού, με εξαγωγικό κυρίως προσανατολισμό. 
Ο Θ.Τ. έδειξε από πολύ νωρίς ιδιαίτερη κλίση στη λογοτεχνία και τη μουσική, ενώ 
ταυτόχρονα ήταν αριστούχος και στις θετικές επιστήμες. Από την ηλικία των 15 ετών 
αρθρογραφούσε στον τοπικό Τύπο και δίδασκε κλασική κιθάρα. Τελείωσε με άριστα 
το Β’ Λύκειο Αρρένων Βόλου και εισήχθη το 1978 με υποτροφία (14ος) στην 
Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ - σήμερα 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο). Συνέχισε ως αριστούχος φοιτητής μέχρι το 1981, οπότε 
την εγκατέλειψε, αισθανόμενος πως δεν είχε τίποτε να του προσφέρει και έχοντας 
έρθει πολλές φορές σε σύγκρουση με τις κομματικές φατρίες που λυμαίνονταν τον 
χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συνέχισε (και συνεχίζει) να μελετάει πολλούς 
τομείς του επιστητού (οικονομικά, νομικά, πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, 
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ιστορία, μαθηματικά, βιολογία, αστροφυσική) πιστεύοντας ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα λειτουργεί ως τροχοπέδη στην πραγματική μόρφωση, την οποία ο καθένας 
οφείλει να κατακτά διά βίου, με τις δικές του δυνάμεις. 
  
Από το 1978 μέχρι το 1984 ζούσε στην Αθήνα. Πτυχιούχος κλασικής κιθάρας με 
άριστα παμψηφεί (με δασκάλους τον Νότη Μαυρουδή και τη Λίζα Ζώη) δίδασκε 
μουσική σε Ωδεία και έπαιζε σε μπουάτ τού “χατζιδακικού” κλίματος με την Αρλέτα, 
τον Λάκη Παππά και τη Φλέρυ Νταντωνάκη. Τον Δεκέμβριο του 1984 κατατάχθηκε 
στον Στρατό Ξηράς και υπηρέτησε τη θητεία του σε μάχιμες μονάδες της Β.Ελλάδας 
ως οδηγός και χειριστής αντιαρματικού ΠΑΟ. Απολύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1986 
και επέστρεψε στον Βόλο συνεχίζοντας τη μουσική του δραστηριότητα: δίδαξε στο 
Δημοτικό Ωδείο Βόλου και στο Εθνικό Ωδείο Λάρισας ενώ παράλληλα ασχολήθηκε 
με το ραδιόφωνο ως παραγωγός και παρουσιαστής εκπομπών τέχνης που 
“πάντρευαν” τη λογοτεχνία με τη μουσική. Το 1989 εγκαταστάθηκε στη Γερμανία, 
όπου συνέχισε να παίζει και να διδάσκει μουσική. Έγραψε μουσική για το θεατρικό 
έργο του Λόρκα “Γέρμα” που ανέβηκε από ελληνογερμανικό θίασο με την στήριξη 
του γερμανικού Υπουργείου Πολιτισμού. Συνεργάστηκε με την Πίνα Μπάους, 
μαθητές της οποίας ερμήνευσαν τα χορευτικά μέρη του έργου. Επιστρέφοντας από 
τη Γερμανία τον Σεπτέμβριο του 1991 αποφάσισε να κλείσει το κεφάλαιο “μουσική” 
ως επάγγελμα και να ασχοληθεί με τον χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης, 
αρχικά ως κειμενογράφος και κατόπιν ως δημιουργικός διευθυντής σε πολυεθνικές 
εταιρείες - και από το 1995 στην εταιρεία που ίδρυσε και διευθύνει μέχρι σήμερα. 
 
Είχε πάντα πολιτική σκέψη, με θεωρητικό υπόβαθρο τον ρεαλισμό, τη φιλοπατρία 
και τη φιλελεύθερη αντίληψη, αλλά ουδέποτε πολιτική δραστηριότητα, καθώς 
έβλεπε πως η πολιτική στην Ελλάδα ασκείτο αποκλειστικά από πολιτικομηντιακές 
οικογένειες με πελατειακούς μηχανισμούς οι οποίες φρόντιζαν να εξοντώνουν με 
"βρώμικα όπλα" όποιον τολμούσε να θίξει τα συμφέροντά τους. Η χρεοκοπία της 
χώρας αλλά και η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων, που για πρώτη φορά έδιναν τη 
δυνατότητα σε μη ελεγχόμενες από το σύστημα φωνές να φτάσουν σε ένα ευρύτερο 
ακροατήριο, τον οδήγησαν το 2011 στην απόφαση να ιδρύσει τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΞΑΝΑ, ένα φιλελεύθερο, ρηξικέλευθο μεταρρυθμιστικό κόμμα, το οποίο στην πρώτη 
του συμμετοχή σε εκλογές τον Μάιο του 2012 πήρε 136.000 περίπου ψήφους: 
2,16%. Από τότε η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ συμμετείχε σε όλες τις εθνικές εκλογικές 
αναμετρήσεις (πλην μιάς), αλλά δεν κατάφερε να μπει στη Βουλή, έχοντας εναντίον 
της το σύνολο του πολιτικού συστήματος, από την άκρα Αριστερά μέχρι την άκρα 
Δεξιά και όλα τα συστημικά ΜΜΕ, τα οποία έχει καταδείξει ως συνυπεύθυνα για τη 
μεταπολιτευτική παρακμή της χώρας. 
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Σήμερα ο Θάνος Τζήμερος είναι Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, εκλεγμένος δύο 
φορές, το 2014 και το 2019, επικεφαλής της παράταξης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΤΤΙΚΗ με 3 περιφερειακούς συμβούλους συνολικά. Αρθρογραφεί συχνά στα 
ηλεκτρονικά και έντυπα ΜΜΕ. Έχει δηλώσει πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, 
που θα γίνει με απλή αναλογική θα είναι καθοριστική. Αν η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ μπει 
στη Βουλή, θα αρχίσει η αναμόρφωση της χώρας εκ βάθρων. Αν το ποσοστό της 
είναι κάτω από 3%, ο ίδιος θα αποχωρήσει από την πολιτική. 
  
Είναι παντρεμένος με την Καλλιόπη Δήμα και πατέρας ενός γιου που απέκτησαν τον 
Νοέμβριο του 2014. 
 

 

 

 

 


