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«Μόνο αφού γίνουν μεταρρυθμίσεις στο κράτος μας, να μάς 
ξαναδανείσουν χρήματα», λέει ο εκσυγχρονιστής Θάνος 
Τζήμερος.
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Εφημερίδα: Το κόμμα σας «Δημιουργία ξανά!», το οποίο 
υποστηρίζει την δημιουργική αναγέννηση και εκσυγχρονισμό 
της χώρας σας, κέρδισε στις βουλευτικές εκλογές του Μαίου
του 2012 το 2,2% της λαϊκής ψήφου, μια επιτυχία που κανείς 
δεν περίμενε. Τώρα κατεβαίνετε και πάλι. Τι έχει συμβεί τα 
τελευταία τρία χρόνια;

Θάνος Τζήμερος: Με τη δέσμευσή μας για ένα 
φιλοευρωπαϊκό, ριζικά εκσυγχρονισμένο κράτος και κατά του 
πελατειακού κατεστημένου, προελκύσαμε τότε κυρίως τους 
ψηφοφόρους των πόλεων. Το πολιτικό σύστημα έκτοτε 
αντεπιτίθεται. Αρχικά τα μεγάλα κόμματα θέλησαν να μας 
απορροφήσουν, αλλά εμείς δεν ζητούσαμε υπουργικές 
θέσεις σε μια συντηρητική κυβέρνηση. Θέλαμε να 
επιβάλουμε το μεταρρυθμιστικό μας πρόγραμμα. Τότε άρχισε
στα ΜΜΕ μια βρώμικη εκστρατεία λάσπης, με λοιδόρησαν ως 
ακροδεξιό, και ούτω καθεξής.

Εφημερίδα: Τι έχει αλλάξει;

Θάνος Τζήμερος: Από το 2012 μόνο τυχοδιώκτες έχουν 
κυβερνήσει την χώρα. Τα συμφωνηθέντα με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση τυπικά εγκρίθηκαν, όμως πραγματική αλλαγή του 
κομματικού κράτους δεν έγινε. Ακόμη και αν αύριο χαριστεί 
στην Ελλάδα όλο το χρέος της, μετά από λίγα χρόνια θα το 
ξαναφτιάξει. Το κύριο πρόβλημα της χώρας δεν είναι το 
δημόσιο χρέος, το πρόβλημα είναι οι αποσαθρωμένες δομές 
της κυβέρνησης και της οικονομίας. Αυτές οι δομές του 
πελατειακού συστήματος όχι μόνο δεν έχουν αλλάξει, αλλά 
έγινε το αντίθετο. 

Εφημερίδα: Θέλετε να περικόψετε συντάξεις και να 
απολύσετε δημοσίους υπαλλήλους. Αυτές οι προτάσεις δεν 
είναι πολύ δημοφιλείς στη χώρα σας.

Θάνος Τζήμερος: Για δεκαετίες το κράτος έχει επιδοτήσει 
δυσανάλογα το συνταξιοδοτικό σύστημα. Οι συνταξιούχοι 
λαμβάνουν πολύ περισσότερα από όσα αντιστοιχούν στις 
εισφορές που πλήρωσαν. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν 
συντάξεις των 4.500 ευρώ το μήνα. Θέλουμε να διορθώσουμε



αυτές τις αδικίες. Η πρότασή μας: Να μειωθούν όλες οι 
υψηλές συντάξεις στο εύρος μεταξύ 750 και 2.000 ευρώ. Με 
αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 6,5 δις 
ευρώ. Ζούμε σε μια εποχή κρίσης. Οι έχοντες περισσότερα 
πρέπει να συμβάλουν, αλλά χωρίς να φτάσουν στα όρια της 
φτώχειας.

Εφημερίδα: Θα πρέπει να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι;

Θάνος Τζήμερος: Οι πολύ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο 
άνεργοι είναι όλοι από τον ιδιωτικό τομέα. Για αυτούς κανείς 
δεν νοιάζεται. Γιατί τότε θυμώνουν όταν κανείς προτείνει να 
μειωθεί ο πλεονάζων αριθμός των ανειδίκευτων κομματικών 
πελατών που το κράτος προσέλαβε; Το ίδιο, παρεμπιπτόντως, 
πιστεύει και το κόμμα «Το Ποτάμι». Αλλά, τώρα, στην 
προεκλογική εκστρατεία πλέον δεν το αναφέρουν. Έχουν 
αρχίσει τις εκπτώσεις. Όμως το κράτος πρέπει να γίνει 
μικρότερο για να δώσει χώρο στην οικονομία να αναπνεύσει.

Εφημερίδα: Πώς λοιπόν είναι η συνταγή σας για την 
μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας;

Θάνος Τζήμερος: Ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση θα 
πρέπει να υλοποιηθούν για να προσελκύσουν επενδυτές. Το 
αδιαφανές σύστημα δημοσίων αγορών και γραφειοκρατίας 
κοστίζει στο κράτος τεράστια ποσά και διατηρεί την 
διαπλοκή. Η ηλεκτρονική υπογραφή, για παράδειγμα, δεν 
χρησιμοποιείται ακόμη. Θα ρωτήσετε: γιατί όχι; Επειδή δεν 
θέλουν τη διαφάνεια. Ποιος επενδυτής θα έρθει στην Ελλάδα
γνωρίζοντας ότι θα χρειαστεί χρόνια μέχρι να ξεκινήσει την 
επιχείρησή του, και όταν δεν γνωρίζει εκ των προτέρων τι 
φόρους θα πληρώσει; Εμεί, υποστηρίζουμε έναν ενιαίο φόρο 
εισοδήματος 12% για άτομα και επιχειρήσεις. Ο ΦΠΑ θα 
πρέπει να είναι 15% για τα πάντα. Προέρχομαι από τον 
επιχειρηματικό κόσμο, ξέρω τι χρειάζεται η οικονομία.

Εφημερίδα: Ενιαίος φόρος, εκσυγχρονισμός, μείωση του 
κράτους, διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους, υπέρ της 
Ευρώπης: αντιπροσωπεύετε στην πραγματικότητα ένα 
κλασικό φιλελεύθερο κόμμα. Γιατί λείπει αυτή η ιδεολογία 
από την Βουλή σας;

Θάνος Τζήμερος: Στην Ελλάδα ο φιλελευθερισμός εξισώνεται
με ένα νεφελώδες αφήγημα περί νεοφιλελευθερισμού. Η 
λέξη «φιλελεύθερος» έχει γίνει μια κακόσημη λέξη που 
ντρέπεται κανείς να προφέρει. Αλλά το πρόγραμμά μας είναι 
σημαντικότερο από ποτέ γαι την Ελλάδα. Μετά τις εκλογές οι
παλιές παθογένειες του ελληνικού κομματικού συστήματος 
θα παρουσιαστούν και πάλι. Είμαι ενάντια στο να μας δίνουν 



δάνεια οι Ευρωπαίοι. Πρώτα πρέπει να εκσυγχρονιστεί το 
κράτος μας, και τότε μπορείτε να μας δανείσετε πάλι 
χρήματα. Αντίστροφα δεν γίνεται, τα προηγούμενα χρόνια το 
απέδειξαν.


