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Ιδιαίτερα παραγωγικό ήταν το ταξίδι του Θάνου Τζήμερου στο Λονδίνο, 
μετά από πρόσκληση του κυβερνητικού κόμματος των Conservatives. Ο 
πρόεδρος της “Δημιουργίας ξανά!” συνοδευόμενος από τον αντιπρόεδρο 
κ. Νίκο Νικολαΐδη και στελέχη της Περιφερειακής Οργάνωσης Μεγ. 
Βρετανίας, κόμματοςσυναντήθηκε με τον διευθυντή Επικοινωνίας του 
κόμματος Colin Bloom και τον βουλευτή Nigel Evans, πρόεδρο της 
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (Inter-Parliamentary Union) της διεθνούς 
οργάνωσης για την συνεργασία των κοινοβουλίων σε όλων τον κόσμο.

Το θέμα της συζήτησης ήταν η ελληνική κρίση, χωρίς προσπάθεια 
εξωραϊσμού. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στις διαχρονικές ευθύνες του 
ελληνικού πολιτικού συστήματος το οποίο ανεξάρτητα από το ποιο 
κόμμα είναι στην εξουσία έχει έναν μόνο σκοπό είχε: την διατήρηση των 
προνομίων των κομματικών πελατών. Ωστόσο έγινε ιδιαίτερη αναφορά 
και στις ευθύνες της τρόικας που ανέχτηκε την πολιτική κωλυσιεργίας, 
υπονόμευσης των μεταρρυθμίσεων και φορολογικής καταιγίδας που 
επέλεξαν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, αλλά και ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένουν 
να μην θίξουν το τεράστιο, σπάταλο και αναποτελεσματικό κράτος. Τα 
δύο κόμματα συμφώνησαν να δημιουργήσουν ανοιχτή γραμμή 
επικοινωνίας με στόχο την πίεση προς κάθε κατεύθυνση εντός κι εκτός 
Ελλάδος για προώθηση ενός ουσιαστικού σχεδίου δομικών 
μεταρρυθμίσεων. 

Ο κεντρική εκδήλωση του ταξιδιού ήταν η ομιλία του Θάνου Τζήμερου 
στο Portcullis House του Βρετανικού Κοινοβουλίου.  (Επισυνάπτεται η 
ομιλία του και η ελληνική μετάφραση). Ο Θάνος Τζήμερος έκανε μια 
συνοπτική αλλά διαχρονική παρουσίαση των αιτίων του ελληνικού 
προβλήματος εστιάζοντας στις κυριότερες από αυτές. Ο βουλευτής David
Burrowes που ήταν εισηγητής εξήρε τις προσπάθειες της «Δημιουργίας» 
για ανανέωση της πολιτικής ζωής της Ελλάδας διατυπώνοντας 
ταυτόχρονα τον σκεπτικισμό του για το αν υπάρχει θέληση πολιτικών και
κοινού για να προχωρήσει η χώρα στην πορεία των μεταρρυθμίσεων. 

Στην συζήτηση με το κοινό που επακολούθησε, οι ερωτήσεις αφορούσαν 
τα κύρια θέματα της πολιτικής ατζέντας: οικονομική πολιτική, 
ασφαλιστικό, μεταναστευτικό αλλά και την προοπτική (αυτό το ρώτησαν 
Έλληνες) ενιαίας πολιτικής εκπροσώπησης των φιλοευρωπαϊστών. 

Επίσης οι εκπρόσωποι της Δημιουργίας ξανά! συναντήθηκαν με την, 
τουρκοκυπριακής καταγωγής, βαρώνη Hussein-Ece, εκπρόσωπο των 



Liberal Democrats, με την οποία συζήτησαν τρόπους προώθησης του 
φιλελευθερισμού στην Ελλάδα λαμβανομένου υπόψη ότι το 
διακομματικό τόξο των κρατιστών τον έχει δαιμονοποιήσει, ενώ στην 
πραγματικότητα ουδέποτε οι φιλελεύθερες ιδέες εφαρμόστηκαν στην 
Ελλάδα, η οποία παραμένει ένα κορπορατιστικό σοβιετικής οργάνωσης 
και νοοτροπίας κράτος. 

Η επίσκεψη του Θάνου Τζήμερου ολοκληρώθηκε με δύο συνεντεύξεις 
του στο τηλεοπτικό κανάλι Hellenic TV και στον ραδιοφωνικό σταθμό 
LGR.


