
ΟΦΙΑ ΣΑΔΑΡΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

 

Η Σοφία Τσάδαρη γεννικθκε ςτο Μαροφςι το 1982. Από μακιτρια ςτο γενικό λφκειο Αναβρφτων 

ςυμμετείχε ενεργά ςτο μακθτικό κίνθμα ενάντια ςτθ μεταρρφκμιςθ Αρςζνθ. ποφδαςε ςτθν 

Αρχιτεκτονικι χολι του ΕΜΠ και ςτθ ςυνζχεια ακολοφκθςε ςπουδζσ πολεοδομίασ - χωροταξίασ και 

εκπονεί ςιμερα τθ διδακτορικι τθσ διατριβι. Ενεργό μζλοσ του φοιτθτικοφ κινιματοσ από το 2000 ζωσ 

τισ καταλιψεισ του 2006-2007, διαδραμάτιςε πρωταγωνιςτικό ρόλο ωσ μζλοσ τθσ ΕΑΑΚ. Με ςυμμετοχι 

ςε όλεσ τισ μετωπικζσ προςπάκειεσ τθσ αντικαπιταλιςτικισ αριςτεράσ και ιδιαίτερα τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ, 

αλλά και ςτα αντικαπιταλιςτικά ςχιματα (ςτο Μαροφςι - Εκτόσ των τειχϊν) αλλά και ςε κάκε χϊρο 

όπου δραςτθριοποιείται επαγγελματικά - ςπουδαςτικά (ωματείο Μιςκωτϊν Σεχνικϊν, ςχιμα ΑΕΠ ςτο 

ΣΕΕ, ΑΚΕΑ ςτο φλλογο Αρχιτεκτόνων, φλλογο ΤΔ-ΕΜΠ). 

 

Δήλωση 

 Σο ποφ βριςκόμαςτε είναι γνωςτό, το ερϊτθμα είναι "τι κάνουμε". Σι κάνουμε γενικά αλλά και 

ειδικότερα μπροςτά ςε μια εκλογικι μάχθ όπωσ αυτι που ζχουμε μπροςτά μασ. Η κάλπθ είναι μια 

ςτιγμι και είναι ςίγουρο ότι ο κόςμοσ δεν αλλάηει με τισ εκλογζσ. Σα αποτελζςματά τουσ ςτζλνουν, 

όμωσ, μινυμα. Σι ςινιάλο, λοιπόν κα εκπζμψουν λοιπόν , οι επερχόμενεσ ευρωεκλογζσ; 

 Η προςωπικι μου ςυμμετοχι ςτο ψθφοδζλτιο τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ, αποτελεί μια ακόμθ πλευρά τθσ 

ζμπρακτθσ ςτιριξθσ ςε μια αντικαπιταλιςτικι, ςυγκρουςιακι αριςτερά που κζλει να ςτείλει ζνα 

κακαρό μινυμα: Για να μαυριςτοφν ΝΔ-ΠΑΟΚ και ςυνολικά οι κυβερνθτικζσ δυνάμεισ που μασ κζλουν 

ςτον βυκό του μνθμονιακοφ τζλματοσ, για να τςακιςτοφν οι φαςίςτεσ, για ριξθ και ζξοδο με τθν ΕΕ και 

το ευρϊ ςτθν προοπτικι διάλυςθσ μιασ ζνωςθσ προϊκθςθσ των ςυμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου 

που προάγει ςυνάμα τθν κυριαρχία των θγεμονικϊν χωρϊν. 

 Η ςτρατθγικι του εργαςιακοφ μεςαίωνα που επιβάλλεται με τρομοκρατία και περιςτολι κάκε 

δικαιϊματοσ και ελευκερίασ των εργαηομζνων δεν μπορεί να απαντθκεί μόνο με τθν ψιφο και ςίγουρα 

δεν μπορεί να απαντθκεί με θμίμετρα. Οι αντιμερκελικζσ πλειοδοςίεσ του ΤΡΙΖΑ υποκρφπτουν τθ 

μειοδοςία και βακιά υποταγι ςτθν ΕΕ. Σα ςυνκιματα "25 ψθφίηουν, 26 φεφγουν" καλλιεργοφν 

αυταπάτεσ και δικαιολογοφν τθν πρότερθ υπόςχεςθ "κα ςασ ταράξουμε ςτθ νομιμότθτα". 

 Οφείλουμε ςιμερα, κι όχι ςτθ δευτζρα παρουςία που ςτθν πράξθ υποςτθρίηει το ΚΚΕ, να 

εγερκοφμε. Ο οργανωμζνοσ λαόσ να υψϊςει τθ ςθμαία τθσ αλλαγισ πολιτικισ. Να βαδίςουμε τον 

αντικαπιταλιςτικό δρόμο για φφγουμε πραγματικά από το χρζοσ, τα μνθμόνια, να ζχουμε όλοι δουλειά, 

δθμόςιεσ πολιτικζσ και τελικά αξιοπρζπεια. Αντιςτροφι τθσ ςθμερινισ πολιτικισ ςθμαίνει να χάςει 

ειςόδθμα, πλοφτο και ιδιοκτθςία το κεφάλαιο. Με εκνικοποιιςεισ, φορολόγθςθ των πάνω κι όχι των 

κάτω, αυξιςεισ μιςκϊν, δθμόςια αγακά, λαϊκι κυριαρχία - δθμοκρατία. 

 Η αναςυγκρότθςθ του εργατικοφ και λαϊκοφ κινιματοσ ωσ απαραίτθτθσ προχπόκεςθσ για να 

επιβλθκοφν  τα παραπάνω είναι προμετωπίδα τθσ ΑΝΣΑΡΤΑ και θ ενίςχυςι τθσ ςτισ εκλογζσ είναι 

ουςιαςτικό ςτοίχθμα. Η ιςχυρι ΑΝΣΑΡΤΑ κα είναι πραγματικά απειλι για κάκε επόμενθ κυβζρνθςθ 

και ςτιριγμα για τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων και των νζων. Για αυτό ςυμμετζχω και ςτθρίηω το 

ψθφοδζλτιό τθσ. 

   

 


