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Διανέλος Γεωργούδης
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1981-1984 Καθηγητής στην σχολή πληροφορικής του πανεπιστημίου της Κόστα Ρίκα
1985-σήμερα Αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας. Με τους καλύτερους φοιτητές μου
ίδρυσα την εταιρία πληροφορικής TecApro και αργότερα την εταιρία τεχνολογίας διαδικτύου Hermes-Soft. Και οι δύο εταιρίες είναι από τις πιο σημαντικές στο χώρο τους και
απασχολούν σήμερα πάνω από 100 εργαζόμενους.
2011-2013 Μέλος του Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου της Ελλάδας
Είμαι ειδικός στην δημιουργία αλγορίθμων, με ιδιαίτερη πείρα στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Έτσι ένας δικός μου αλγόριθμος κρυπτογράφησης συμμετρικού
κλειδιού ήταν ένας από τους 15 που έγιναν δεκτοί στον παγκόσμιο διαγωνισμό που οργάνωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ για την ανάδειξη του Advanced Encryption
Standard.
Εκτός της πληροφορικής ενδιαφέρομαι επίσης ενεργά για την ζωγραφική, την γλυπτική,
την φιλοσοφία, και την θεολογία.

Εκπαίδευση






Δευτεροβάθμια: Γερμανική σχολή Αθηνών.
Πανεπιστημιακή: Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος του Πολυτεχνείο Ζυρίχης ETHZ
Ένα έτος στην σχολή καλών τεχνών της Φλωρεντίας
Ξένες Γλώσσες. Μιλώ καλά τα Αγγλικά, Ισπανικά, και Γερμανικά.
Ξένες Γλώσσες. Αγγλικά
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ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Πολιτική Σταδιοδρομία




2012-2019: Μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ.
2012,2015: Υποψήφιος Βουλευτής με την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ στην Μαγνησία.
2019: Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ

Προσωπικά Στοιχεία
blog: http://www.mnimonio.info
προσωπική σελίδα: http://georgoudis.com
twitter: https://twitter.com/DianelosG
Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
Στηρίζω την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ διότι αναγκαστικά έρχονται μεγάλες αλλαγές στον τόπο μας, και
χρειαζόμαστε μια καινούργια και αξιόπιστη πολιτική δύναμη έτσι ώστε οι αλλαγές να είναι για το
καλό όλων μας.
Η Δημιουργία Ξανά είναι το μόνο κόμμα με το θάρρος να πει την αλήθεια για το τι χρειάζεται η
χώρα μας. Δηλαδή την ανατροπή του συστήματος του πελατειακού κρατισμού που την καταστρέφει. Και την εφαρμογή εκείνων των μεταρρυθμίσεων που θα κάνουν την Ελλάδα μια σύγχρονη και ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα, όπως αυτές που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις
στις μετρήσεις του ΟΗΕ για ποιότητα ζωής των λαών.
Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα





Στην σημερινή παγκοσμιοποιημένη και ξέφρενη διεθνή πραγματικότητα η ευημερία,
ασφάλεια, και ανεξαρτησία των επόμενων γενεών των λαών της Ευρώπης εξαρτάται
από την επιτυχία του μεγάλου εγχειρήματος ευρωπαϊκής ενοποίησης.
Ειδικότερα εμάς τους Έλληνες μας συμφέρει να επιταχυνθεί η ενοποίηση του τραπεζικού
συστήματος έτσι ώστε να υπάρχει η εμπιστοσύνη και οι καταθέσεις των Ελλήνων να επιστρέψουν στην χώρα και να επενδυθούν στην δική μας οικονομία.
Επίσης μας συμφέρει ιδιαίτερα και για προφανείς λόγους η ενοποίηση της ευρωπαϊκής
άμυνας και ελέγχου των συνόρων .
Τέλος η Ελλάδα έχει κατασπαταλήσει τους πόρους αλλά και την πρόσβαση σε άλλα αναπτυξιακά μέτρα της ΕΕ. Αυτό μπορεί να πρέπει να διορθωθεί.
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Η δημοκρατία μας δίνει την δύναμη να κτίσουμε το μέλλον που η Ελλάδα αξίζει.. Όμως το πρώτο
βήμα για αλλάξουν τα πράγματα στην χώρα μας είναι να αλλάξουμε εμείς οι πολίτες τις επιλογές
που κάνουμε στην πολιτική, και ειδικότερα τον τρόπο που ψηφίζουμε. Η Ελλάδα έχει πολλαπλά
και σημαντικά πλεονεκτήματα, και κανονικά θα έπρεπε να είναι ένα από τα πλουσιότερα κράτη
της Ευρώπης. Στο χέρι μας είναι να το καταφέρουμε.
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