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Oνομάζομαι Ιωάννα Ζαχαράκη, (Φιλόλογος, Κοινωνιολόγος Μ.Α.) και κατάγομαι από τη 
Χρυσομηλέα Καλαμπάκας. Διαμένω από το 1981 στη Γερμανία, εργαζόμενη  σε Κοινωνικό Φορέα 
ως Εισηγήτρια στον τομέα Κοινωνικής Ένταξης και Διαπολιτισμικότητας. Εκλέγομαι από το 1999 
μέχρι σήμερα Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Solingen ενώ το   2020 εκλέχθηκα Αντιδήμαρχος. 
Είμαι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Αιρετών Ευρώπης από το 2009. Από το 
2018  έχω  την τιμή να είμαι η Πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της 
Ευρώπης . Aπό το 2019 είμαι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της UNO ( παράρτημα Γερμανίας ) 
για την βοήθεια προσφύγων στη Βόννη, καθώς και μέλος του Συνδικάτου Verdi, και άλλων 
τοπικών και ομοσπονδιακών Επιτροπών του κοινωνικού και πολιτικού χώρου. 

Διδάσκω στο Πανεπιστήμιο του Bochum για  θέματα Διαπολιτισμικότητας, Διανθρωπίνων 
σχέσεων και Διαπαιδαγώγησης Αξιών. Στα ίδια θέματα εκπαιδεύω Δημοσίους Υπαλλήλους για 
την μεθοδευμένη και σωστή εξυπηρέτηση του κοινού. Στον τομέα αυτό έχω εκδώσει και 
πολλαπλά επιστημονικά συγγράμματα. Έχω εκπονίσει και εφαρμόσει διδακτικό πρόγραμμα με 
θέμα «Διαπαιδαγώγηση Αξιών» και έχω ιδρύσει την Ακαδημία Αξιών ( www.axion-akademie.de)  
η οποία βραβεύτηκε για το έργο της τον Οκτώβριο 2017 και η οποία συνεργάζεται με 
εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γερμανία καθώς και στην Ελλάδα. Με τη μεσολάβηση και υποστήριξη 
της Ακαδημίας Αξιών πραγματοποιήθηκε τέλη του 2020 δωρεά μικρού λεωφορείου για την 
μεταφορά παιδιών του Ιδρύματος στην Βέροια «Πρωτοβουλία για το Παιδί»  

Δραστηριοποιούμαι από το 2008 για το προσφυγικό ζήτημα στη Λέσβο, όπου διεξάγονται 
προγράμματα και προσφέρεται ανθρωπιστική βοήθεια, για τα οποία έχουν συγκεντρωθεί  από 
δωρεές γύρω στις 300.000 €. Από το Δήμο μου έχει οργανωθεί βοήθεια για την Ουκρανία, με 
σκοπό να βοηθηθεί και η ελληνική παροικία, η οποία έχει παραμείνει εκεί. 

Ιδιαίτερη σημασία για μένα έχουν οι πολλαπλές εκδηλώσεις και ενέργειες μας για την προβολή 
και προώθηση ζητημάτων που αφορούν την Ελλάδα καθώς και το άνοιγμα του Δικτύου μας σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Σημαντικός επίσης  στόχος είναι να πείσουμε  νέους και νέες ελληνικής 
καταγωγής να δραστηριοποιηθούν στα κοινά στις περιοχές  διαμονής τους και να διατηρήσουν 
στενή επαφή με την Ελλάδα ως χώρα καταγωγής τους. Χαίρομαι που στη Γερμανία καταφέραμε 
να ανεβεί τα τελευταία 3 χρόνια ο αριθμός των εκλεγμένων ελληνικής καταγωγής από 46 σε 64 
άτομα ,  με το στόχο αυτό  να παραμένει στις προτεραιότητές μας και τα επόμενα χρόνια  .  

Θα χαρώ να έχω την εμπιστοσύνη σας, τιμώντας με την ψήφο σας την επανεκλογή μου  ώστε να 
μπορέσω  να συνεχίσω τις δραστηριότητες και με την  εμπειρία μου να συμβάλλω στο έργο του 
Δικτύου.  

Ειδικά σήμερα που η προσφορά και η συνεργασία μας είναι σημαντικές για την πατρίδα. 

Σας ευχαριστώ με φιλικούς χαιρετισμούς 
Ιωάννα Ζαχαράκη 
Tηλ: 0212-2333 410, Mobil: 0160 93353573, izacharaki@οutlook.de 
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