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Γιώργος Φαρμάκης
Ξεκίνησα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία το 1995 ως τουριστικός συνοδός παράλληλα
σπουδάζοντας τουρισμό και αργότερα marketing και διοίκηση επιχειρήσεων. Στη συνέχεια
διετέλεσα πωλητής σε τουριστικό γραφείο και διαδοχικά marketing manager σε τουριστικό πάρκο
ψυχαγωγίας. Το 2007 ίδρυσα το δικό μου τουριστικό γραφείο στο οποίο εργάζομαι ως σήμερα ως
ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο εκδρομές και τουριστικές υπηρεσίες. Μιλάω αγγλικά και
ιταλικά και στα ενδιαφέροντά μου είναι η μελέτη ιστορίας διπλωματίας, διεθνών σχέσεων και η
γεωστρατηγική και γεωπολιτική ανάλυση.
Χάρη στον τομέα του τουρισμού που υπηρετώ όλα αυτά τα χρόνια, είχα την ευκαιρία και κατάφερα
να ταξιδέψω πολύ και κυρίως σε χώρες του δυτικού κόσμου. Τα ταξίδια μου άνοιξαν τους
πνευματικούς μου ορίζοντες ώστε να παρατηρήσω και να καταλάβω τις ομοιότητες και τις διαφορές
μεταξύ χωρών και ηπείρων αναφορικά με το βιοτικό επίπεδο, τη δημόσια διοίκηση, την ανάπτυξη,
το πολιτιστικό υπόβαθρο και τις σχέσεις κράτους-πολίτη. Φυσικά όλες μου οι συγκρίσεις είχαν
κυρίως σταθερό σημείο αναφοράς την πατρίδα μου την Ελλάδα.
Από πολύ νεαρή ηλικία είχα διαπιστώσει τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η χώρα μας να
παράγει διεθνώς εμπορεύσιμα και υψηλής προστιθέμενης αξίας πνευματικά και υλικά προϊόντα
αλλά και μια κρίσιμη μάζα πολύ αξιόλογου, τόσο από πλευράς γνώσης και εξειδίκευσης όσο και από
πλευράς ταπεραμέντου και προσαρμοστικότητας, έμψυχου υλικού.
Ταυτόχρονα όμως είχα διαπιστώσει και πόσο άδικα και απερίσκεπτα χαραμίζονται όλοι αυτοί οι
πόροι που διαθέτει η Ελλάδα εξαιτίας απίθανων στρεβλώσεων, αγκυλώσεων, ιδεοληψιών και κακής
νοοτροπίας, όπως για παράδειγμα είναι ο υψηλός βαθμός αποδοχής του πελατειακού κράτους, η
αμφισβήτηση της αριστείας και η ανοχή στην ανομία.
Έχοντας φτάσει στο απόγειο της απογοήτευσής μου, στις αρχές του 2012, γνώρισα το νεοσύστατο
τότε κόμμα, την Δημιουργία, ξανά και ακούγοντας τις ομιλίες του Θάνου Τζήμερου, ήταν η πρώτη
φορά που βρήκα έναν φορέα εκφοράς δημόσιου λόγου με τον οποίο μπορούσα να ταυτιστώ. Με
συγκίνησε το γεγονός ότι και άλλοι Έλληνες σκέφτονταν ακριβώς σαν κι εμένα εμφορούμενοι από
φιλελεύθερες ιδέες. Από τότε έμεινα κοντά στη Δημιουργία ως μέλος και συμμετέχω στις
εσωτερικές διεργασίες και τις δράσεις που πραγματοποιούνται συνεχώς, με στόχο να πείσουμε
περισσότερους πολίτες να πλησιάσουν στις ιδέες μας και να συμπορευτούν μαζί μας.
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