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Δημήτριος Τσίκας
Εργασιακή Εμπειρία - Σταδιοδρομία




2011-2013: Σύμβουλος επενδύσεων.
2014-2016: Artisan Baker.
2016-σήμερα: Υπεύθυνος διαχείρισης καταστημάτων αρτοποιείας.

Εκπαίδευση






Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Small States Studies – Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας
ΜΑ στις Διεθνείς Σχέσεις – Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας
Άλλες Δεξιότητες.
Ξένες Γλώσσες.
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Προσωπικά Στοιχεία
https://www.facebook.com/DImitriosTsikas1
Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
Διότι ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ φωνὴ λογικῆς στὸ θέατρο τοῦ παραλόγου ποὺ ὀνομάζεται Ἑλλάδα.

Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα
Γεννήθηκα στὴν Θεσσαλονίκη τὸ 1985 καὶ μεγάλωσα στὴν Καλαμαριά. Σπούδασα στὸ τμήμα Ἐφαρμογῶν Πληροφορικῆς στὴ
Διοίκηση καὶ τὴν Οἰκονομία τοῦ Τ.Ε.Ι. Ἰονίων Νήσων καὶ ἀμέσως μετὰ τὸ πέρας τῶν σπουδῶν μου στρατεύτηκα καὶ ὑπηρέτησα τὴν Πατρίδα στὸ ὅπλο τῶν Διαβιβάσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ὡς Χειριστὴς Συστημάτων Ἐπικοινωνίας Ζώνης Μάχης.
Ἡ ἀποστράτευσή μου τὸ 2011 συνέπεσε μὲ τὴν περίοδο τῶν ἀγακτισμένων καὶ τὴν ῥαγδαία ἄνοδο τοῦ λαϊκισμοῦ. Ἡ ἔμφυτη
ἀποστροφή μου γιὰ τὴν ὑπερβολὴ καὶ τὰ ἄκρα μὲ ὁδήγησε στὴν ἀπόφασή μου νὰ αὐτοεξοριστῶ τὸ ἔτος 2014. Ἐπέλεξα συμβολικὰ τὴν Ἰσλανδία ὡς τόπο ἐξορίας, θέλοντας νὰ ἀναδείξω τὴν ἐπιτυχημένη ἐναλλακτικὴ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς οἰκονομικῆς καὶ ἀξιακῆς κρίσεως.
Κατὰ τὴν παραμονή μου στὴν Ἰσλανδία ἐργάστηκα καὶ ἔκανα οἰκογένεια, ἀποκτώντας δύο παιδιά. Συγχρόνως μὲ τὴν ἐργασία
καὶ τὶς οἰκογενειακὲς ὑποχρεώσεις, σπούδασα Small States Studies στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἰσλανδίας (Háskóli Íslands) καὶ
ἀκολούθησα μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὶς Διεθνεῖς Σχέσεις. Ἔκανα μεταπτυχιακὴ ἐξειδίκευση στὴν ἄμυνα τῶν μικρῶν κρατῶν στὸ Ἰνστιτοῦτο Διεθνῶν Σχέσεων καὶ Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Βίλνιους στὴ Λιθουανία, καὶ συμμετείχα σὲ ἐρευνητικὰ προγράμματα στὸν τομέα τῶν Small States Studies.
Ἀπὸ τὸ 2016 εἶμαι πρόεδρος καὶ ἰδρυτικὸ μέλος τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Ἰσλανδίας, συμμετέχοντας συγχρόνως στοὺς ἀγῶνες
τῆς ὁμογένειας γιὰ τὴν διεκδίκηση τῆς δυνατότητος ἀσκήσεως τοῦ δικαιώματος τοῦ ἐκλέγειν τῶν ἀποδήμων.
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