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Oνομάζομαι Ιωάννα Ζαχαράκη, (Φιλόλογος, Κοινωνιολόγος Μ.Α.) και κατάγομαι από τη Χρυσομηλέα 
Καλαμπάκας. Διαμένω από το 1981 στη Γερμανία, είμαι Μητέρα δύο κοριτσιών και εργάζομαι σε 
Κοινωνικό Φορέα ως Εισηγήτρια στον τομέα Κοινωνικής Ένταξης και Διαπολιτισμικότητας. Εκλέγομαι 
από το 1999 μέχρι σήμερα Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Solingen. Ήμουν μέλος της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Δικτύου Αιρετών Ευρώπης από το 2009 και υπεύθυνη για το συντονισμό της 
Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής, Απασχόλησης και Αλληλεγγύης. 

Διδάσκω στο Πανεπιστήμιο του Bochum σε θέματα Διαπολιτισμικότητας, Διανθρωπίνων σχέσεων, 
Συμπεριφοράς, αντιμετώπισης διενέξεων και Διαπαιδαγώγησης  Αξιών. Στα ίδια θέματα εκπαιδεύω 
Δημοσίους Υπαλλήλους για την μεθοδευμένη και σωστή εξυπηρέτηση του κοινού.  

Έχω εκπονίσει και εφαρμόσει διδακτικό πρόγραμμα με θέμα „Διαπαιδαγώγηση Αξιών“ το οποίο θέλω 
να μεταφέρω σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Ενότητες του προγράμματος προορίζονται για 
την επιμόρφωση Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών, Γονέων και παιδιών. Με τον Δήμο Καλαμαριάς 
συνεργάζομαι στην οργάνωση προγράμματος για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αυτό το αντικείμενο. 
 
Λόγω της οικονομικής κρίσης στην πατρίδα μας συντονίζω σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και 
φιλέλληνες την μεταφορά ιατρικού υλικού. 
 
Έγιναν μεταφορές στην Μητρόπολη και στο Νοσοκομείο στο Καρπενήσι, στην Μητρόπολη Μυτιλήνης, 
στην Αδελφότητα Αγάπης Χριστού στη Θεσσαλονίκη και στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Εδέσσης. 
Χαίρομαι που με την συμβολή μου έγινε κατορθωτό το αίτημα του Δημάρχου Καλαμπάκας να 
υποστηριχτούν οικονομικά ορφανά παιδιά, ώστε να μπορούν να τελειώσουν τις σπουδές τους. Έτσι 
για έναν ολόκληρο χρόνο στέλνεται κάθε μήνα ένα σεβαστό ποσό σε δύο ορφανά παιδιά της περιοχής 
Καλαμπάκας. 
Σε συνεργασία με φορείς της περιοχής στο κρατίδιο που διαμένω, ιδρύσαμε το Δίκτυο Ελληνικών 
Φορέων για την προσφορά συμπαράστασης νεοφερμένων συμπατριωτών στην Γερμανία. Στα πλαίσια  
της εργασίας έχει εκδοθεί οδηγός με τίτλο «Διαμονή και εργασία στη Γερμανία», που προσφέρει 
χρήσιμες πληροφορίες στους συμπατριώτες μας. Λόγω της μεγάλης ζήτησης στην Ελλάδα και σε όλη 
την Γερμανία μεταφράστηκε ο οδηγός και σε άλλες 6 ευρωπαϊκές γλώσσες. 
 
Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εκδηλώσεις μας για την βελτίωση των σχέσεων Γερμανίας και Ελλάδας με 
τα τακτικά δημοσιεύματα υπέρ της εικόνας της Ελλάδας. 
 
Θα χαρώ να έχω την εμπισοσύνη σας, ώστε να μπορώ να συνεχίσω τις παραπάνω δραστηριότητες 
και με τις εμπειρίες μου να συμβάλλω στο έργο του Δικτύου. Ειδικά σήμερα  η προσφορά και η 
συνεργασία μας είναι σημαντικές για την πατρίδα. 
 
Για ερωτήσεις είμαι στην διάθεσή σας και θα χαρώ να με ψηφίσετε! 
 
Σας ευχαριστώ με φιλικούς χαιρετισμούς 

Ιωάννα Ζαχαράκη                                                          
 
 
Tηλ: 0212-2333 410, Mobil: 015141278114, izacharaki@arcor.de 
 

Το DVD  στο παρακάτω Λινκ δείχνει αποσπάσματα του προγράμματος „Διαπαιδαγώγηση  Αξιών“. 

https://www.youtube.com/watch?v=uMhtvwXKpxc 


