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1994-1999: Διδακτορικός ερευνητής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Χημ. Μηχανικών
2000-2001: Στρατιωτική θητεία: Χημείο Αεροπορίας, 112 ΠΜ
2001-2004: SingularLogic, Σύμβουλος Μηχανογράφησης SAP
2004-2006: Real Consulting, Σύμβουλος Μηχανογράφησης SAP
2006-2009: Accenture Denmark – Velux, SAP IT Specialist
2009-σήμερα: Electrolux Sweden – SAP IT Specialist

Εκπαίδευση






Γυμνάσιο Αγίων Θεοδώρων, 3ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου
Χημικός Μηχανικός, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών
Ειδικός σε έργα συστημάτων μηχανογράφησης
Γλώσσες: Αγγλικά
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Πολιτική Σταδιοδρομία



2012-2019: Μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ.
2019: Υποψήφιος Βουλευτής με την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ στην Κορινθία.

Προσωπικά Στοιχεία
 https://www.facebook.com/spyros.stamou
Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
Παρακολουθώ το Θάνο Τζήμερο από το 2012 και τον άκουσα για πρώτη φορά από κοντά στη μεγάλη συγκέντρωση στο Intercontinental. Το κεντρικό σύνθημα «Πολιτική χωρίς πολιτικούς» και
η ουσιαστική προσέγγιση των πραγμάτων ήταν πραγματικά κάτι καινοφανές στην πολιτική ζωή
του τόπου.
Στη Δημιουργία Ξανά βρήκα εξαιρετικούς ανθρώπους που μοιράζονταν τις ίδιες ιδέες με μένα.
Πραγματιστές, φιλελεύθεροι, ουσιαστικά προοδευτικοί, πετυχημένοι ο καθένας στον τομέα του.
Για να μπορέσει κάποιος να εργαστεί για τους άλλους (γιατί αυτό πρέπει να κάνει ένας πολιτικός)
πρέπει να έχει εργαστεί επιτυχημένα πρώτα για τον εαυτό του. Πρέπει επίσης να προβάλλεται ως
παράδειγμα προς μίμηση και με τις πράξεις του να υλοποιεί αυτά τα οποία κηρύττει. Practice what
you preach.
Στην Δημιουργία Ξανά βρήκα ένα κόμμα ανοιχτό σε απόψεις και θέσεις, στηριζόμενο αποκλειστικά σε εθελοντές που προσφέρουν αμισθί από διάφορες θέσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει.
Αυτή η προσφορά που δεν περιμένει ανταπόδοση είναι η πεμπτουσία της πολιτικής και είναι το ζητούμενο σήμερα.
Πιστεύω βαθιά ότι οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις της Δημιουργίας Ξανά είναι αυτές που μπορούν να κάνουν την χώρα μας ένα σύγχρονο κράτος, ένα κράτος που δε θα εξοστρακίζει μεγάλους Έλληνες σαν τον Γεώργιο Παπανικολάου και δε θα δολοφονούσε τον Καποδίστρια.
Οι κατευθύνσεις αυτές είναι ρεαλιστικές και έχουν σαν παραδείγματα άλλες χώρες που έκαναν
μεταρρυθμίσεις και είδαν το βιοτικό τους επίπεδο να βελτιώνεται ραγδαία. Δηλαδή έχουν εφαρμοστεί κ εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Δεν είναι θεωρίες επί χάρτου.
Γιατί το ποιο βασικό είναι να ξέρεις που θέλεις να πας, και εφόσον δεν είσαι ο πρωτοπόρος εξερευνητής, στην αρχή ακολουθείς τα βήματα αυτών που προπορεύονται, μέχρι να τους ξεπεράσεις.
Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα
Μια από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την πολιτική είναι ότι καταλήγεις να
σε κυβερνούν οι κατώτεροί σου - Πλάτων
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