
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Παρασκευή 29 Σεπτέµβρη 1978 
 

 1 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. 
κ. ∆ΗΜ. ΡΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ  

ΤΗΣ 1ΗΣ ΟΧΤΩΒΡΗ 
 
 

«Η ∆ηµοκρατική Συνεργασία» 
βάση για καρποφόρα δράση 

 
 
Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΟΣ, ο σηµερινός Γενικός Γραµµατέας και 
υποψήφιος για το αξίωµα του Αντιπροέδρου του ΤΕΕ, στις 
εκλογές της 1η Οχτώβρη, του Συνδυασµού 
«∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ», έδωσε στ6 
«Ριζοσπάστη» αποκλειστική συνέντευξη, απ' αφορµή αυ-
τές τις εκλογές. Ο ∆. ΡΟΚΟΣ, είναι διπλωµατούχος 
αγρονόµος τοπογράφος µηχανικός (1963) διδάκτωρ 
Μηχανικός (ΕΜΠ - 1968) και µέλος του Ε∆Π στο ΕΜΠ 
Υπήρξε από τους ιδρυτές του ∆ηµοκρατικού Κινήµατος 
∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών και 
της ∆ηµοκρατικής Συνεργασίας Μηχανικών (1974). 
Ο κ. Ρόκος έδωσε τις ακόλουθες απαντήσεις στις 
ερωτήσεις του «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ»; 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι ή πολιτική σηµασία αυτών των 
εκλογών στο ΤΕΕ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι πρώτες εκλογές του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου της Ελλάδας µετά τη δικτατορία, τον 
Ιούλιο του 75 δόσαν τη συντριπτική νίκη στη 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, συνεργασία 
πού σφυρηλατήθηκε όχι στη βάση προεκλογικής 
συσπείρωσης «προσωπικοτήτων», αλλά στα σταθερά 
θεµέλια ενός ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ όλων των 
προοδευτικών δηµοκρατικών δυνάµεων των εργαζοµένων 
Μηχανικών, πού δραστηριοποιούνταν στα πλαίσια των 
∆ηµοκρατικών Συνδικαλιστικών Παρατάξεων, Κινήσεων και 
Ενώσεων τους. 
Η ∆ιοίκηση της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ απόδειξε στα τρία µέχρι σήµερα χρόνια 
της θητείας της, τη συνέπεια της στις αρχές της, την 
αποτελεσµατικότητα της στην υλοποίηση του 
προγράµµατος της και το κυριότερο την αληθινά 
δηµοκρατική φύση της στο βαθµό που η δουλειά της δεν 
ήταν δουλειά των εκλεγµένων στα διάφορα όργανα 
«αντιπροσώπων» της, αλλά µαζική, ανοιχτή, συλλογική προ 
απάθεια χιλιάδων συναδέλφων πού απ' άκρου σ' άκρου της 
Ελλάδας, συνειδητοποιώντας τη θέση του Έλληνα 
µηχανικού, σαν επιστήµονα, εργαζόµενου και πολίτη, στο 
πλευρό των συµφερόντων του τόπου µας και του λαού 
µας, συνεισέφεραν τη συµβολή τους, στο σηµερινό, 
καταξιωµένο στο λαό, τους Έλληνες µηχανικούς και τους 
κοινωνικούς του φορείς δηµιουργικό έργο του Τεχνικού 
Επιµελητηρίου της Ελλάδας. 
Ήταν µια απ' τις λίγες φορές σ' αυτόν τον τόπο, που 

ενωµένες σαν ένας άνθρωπος, όλες οι δηµοκρατικές 
δυνάµεις, άσκησαν υπεύθυνα και συλλογικά και το κυριότερο 
νικηφόρα, συνεπή δηµοκρατική εξουσία σ' ένα θεσµό, 
πολιορκηµένο απ' την κυβερνητική εξουσία κι απ' τη 
φύση του αντιφατικό." 
Έτσι το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου ΤΕΕ και 

ταυτόχρονα ανώτατο όργανο όλων των Ελλήνων 

Μηχανικών, υπήρξε για πρώτη φορά απ ' την ίδρυση του 
στη θητεία της ∆ιοίκησης της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ο καθηµερινός σταθερός κι 
ακούραστος συµπαραστάτης του λαού µας, της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης του διεκδικητικού συνδικαλιστικού κινήµατος 
των εργαζοµένων µηχανικών κι ακόµα ο ανυστερόβουλος, 
αντικειµενικός κι επιστηµονικά τεκµηριωµένος τεχνικός 
σύµβουλος της Πολιτείας πού, αν κι αγνοήθηκε συστηµατικά 
απ' την κυβέρνηση, επέβαλε τελικά την παρουσία του σ' 
όλα τα επίπεδα κι η καταξίωση του είναι αντικειµενικά: 
ΝΙΚΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, της ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ, 
της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ και της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΟ∆ΟΥ σ ' έναν τοµέα της ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΖΩΗΣ, 
ταµπούρι προχωρηµένο και παράδειγµα για τη δύναµη 
της ενότητας των προοδευτικών δυνάµεων κι απόδειξη των 
δυνατοτήτων της υπεύθυνης κι αποφασιστικής παρέµβασης 
των εργαζοµένων, στη µάχη για τη βαθιά ∆ηµοκρατική 
Αλλαγή στον τόπο µας. 
Μ' όλα αυτά, η τεράστια πολιτική σηµασία αυτών των 

εκλογών στο ΤΕΕ προκύπτει από µόνη της και 
οριοθετείται απ' την απαίτηση όλων των εργαζοµένων 
Μηχανικών; 
α) Να διασφαλιστούν οι κατακτήσεις της ∆ιοίκησης της 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ της 
περασµένης τριετίας. 
β) Να γίνει ακόµα πιο αποφασιστική κι αποτελεσµατική η 

παρέµβαση της σ' όλους τους θεσµούς πού οι Έλληνες 
Μηχανικοί οφείλουν να έχουν υπεύθυνη γνώµη σαν 
επιστήµονες, εργαζόµενοι και πολίτες. 
γ) Να λυθούν, επιτέλους, τα προβλήµατα τους στα 

πλαίσια ενός Εθνικού ∆ηµοκρατικού Προγραµµατισµού 
σύµµετρης κοινωνικής κι οικονοµικής ανάπτυξης της 
Πατρίδας µας. 
δ) Να προχωρήσει, να δυναµώσει και να γίνει πιο 

αποτελεσµατική, η συµπαράταξη του ΤΕΕ µε τους 
άλλους αντίστοιχους µαζικούς επιστηµονικούς και 
κοινωνικούς φορείς, πού συµµερίζονται την ανάγκη 
υπεράσπισης µ' όλο τον ελληνικό λαό, µιας συνεπούς 
πορείας για ∆ηµοκρατία, Εθνική Ανεξαρτησία και Κοινωνική 
Πρόοδο. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια η ανάγκη ύπαρξης . της ∆ηµοκρατικής 
Συνεργασίας Μηχανικών; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε µεγάλο βαθµό η ερώτηση αυτή 
απαντήθηκε παραπάνω, θα µπορούσα όµως να προσθέσω, 
ότι η ύπαρξη της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ είναι σήµερα ένα αντικειµενικό γεγονός που 
εκφράζει σε σταθερή βάση, την αµετακίνητη θέληση των 
Ελλήνων εργαζοµένων µηχανικών να διατηρηθεί και να 
διευρυνθεί ακόµα περισσότερο η νέα ποιότητα στο ανώτατο- 
µαζικό τους όργανο, ποιότητα πού οροθετείται απ ' την 



ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, Παρασκευή 29 Σεπτέµβρη 1978 
 

 2 

αποφασιστική µαζική δική τους συµβολή σ' επιστηµονικό, 
κοινωνικοοικονοµικό κι επαγγελµατικό επίπεδο, 
ανεξάρτητη απ' τις όποιες µεθοδεύσεις και µορφές 
ποδηγέτησης της απ' την κυβερνητική δήθεν 
«υπερκοµµατική» αντίληψη της δεξιάς για ευνουχισµό του 
µαζικού κινήµατος στον τόπο µας. 
Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ζει και 

θα ζει όσο οι αρχές της στη σηµερινή κοινωνικοπολιτική 
πραγµατικότητα της πατρίδας µας συµβαδίζουν µε τη θέληση 
όλων των εργαζοµένων µηχανικών να συµµετέχουν αποφα-
σιστικά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα θέµατα 
τους, όπως αυτά εντάσσονται στους ευρύτερους αγώνες του 
λαϊκού µας κινήµατος για ∆ηµοκρατία και προκοπή. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς βλέπετε να υλοποιούνται οι ειδικότεροι 
στόχοι, όπως µπαίνουν στη διακήρυξη της 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τρία χρόνια τώρα ή διοίκηση της 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ διατύπωσε 
µέσα απ' τις συγκεκριµένες και τεκµηριωµένες επιστηµονικά 
προτάσεις και θέσεις της: διαδικασίες, µέτρα και 
µεθόδους για την υλοποίηση απ' την πολιτεία των ειδικών 
στόχων της, στόχων που αποβλέπουν στην ουσιαστική, 
ορθολογική και σύµφωνη µε τα συµφέροντα του τόπου και 
του λαού αντιµετώπιση των βασικών προβληµάτων της 
χώρας µας. 01 προτάσεις του ΤΕΕ: 
- Για τη θεσµική κατοχύρωση του ορυκτού κι ενεργειακού 
πλούτου της χώρας σαν εθνικής περιουσίας. 

- Για τη θεσµοθέτηση του Εθνικού Κτηµατολογίου, και την 
χαρτογραφική, µετρητική και ποιοτική υποδοµή του 
ελληνικού χώρου και των Φυσικών διαθεσίµων του, 

- Για τη Λαϊκή Κατοικία και τη Χωροταξία. 
- Για την Παιδεία και την διαρθρωτική θεσµική δηµοκρατική 
αλλαγή στις δοµές και λειτουργίες των ΑΕΙ και  για µια 
σειρά άλλα µεγάλα θέµατα της πατρίδας µας 
συνάντησαν τη µισαλλόδοξη, κοντόφθαλµη, στενοκοµ-
µατική, µικρόψυχη κι αντιδραστική γενικά άρνηση της 
κυβέρνησης, ακόµα και να τις συζητήσει. 
∆εν είναι τυχαίο ότι ακόµα και για τη λύση του ασφαλιστικού 

µας προβλήµατος µε δικούς µας πόρους, µε πόρους δηλαδή 
µόνο των εργαζόµενων Μηχανικών, ή κυβέρνηση συστηµατικά 
κωλυσιεργεί κι αφού το Σχέδιο - Νόµου το υπέγραψαν όλοι οι 
αρµόδιοι υπουργοί - διαλέχτηκε - τόσο ελάχιστα πειστικά - ο 
µόνος µη αρµόδιος, ο υπουργός Οικονοµικών, για να στα-
µατήσει τη θεσµοθέτηση του στο θερινό τµήµα της Βουλής 
(παρά τις ρητές υποσχέσεις του αρµόδιου υπουργού: βλ. Ε. ∆. 
1000) για να µη φανεί ότι ή ∆ιοίκηση της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ έλυσε ένα πρόβλήµα (πρόβληµα 
βέβαια µε επιπτώσεις επί «δικαίων» και «αδίκων»), που 
κατατυραννεί όλους τους εργαζόµενους Μηχανικούς. Αλλά η 
1η του Οχτώβρη θα δώσει ένα σκληρό µάθηµα στους 
εκφραστές της κυβερνητικής πολιτικής στο ΤΕΕ (την 
ευκαιριακή µονοκοµµατική προεκλογική µάζωξη της ∆ΚΜ) και 
θα συνετίσει κι όσους νοµίζουν ότι µε µονοκοµµατικά, δήθεν 
«υπερκοµµατικά» και δήθεν απολιτικά τερτίπια µπορούν να 
υποτιµήσουν τη νοηµοσύνη των Ελλήνων Μηχανικών. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πιστεύετε, ότι υπάρχουν δυνατότητες υλοποίησης 
τους και ποιες είναι; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι φανερό ότι οι δυνατότητες αυτές, 
καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό απ' τις αντικειµενικές, 
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες του τόπου µας κι έτσι είναι πολύ 
πιθανό να συνεχιστεί και στη νέα ∆ιοίκηση της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙ-
ΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ η ίδια, εθνικά επιζήµια 
στάση της κυβέρνησης. Στο βαθµό όµως που η δουλειά µας θα 
εξακολουθήσει να είναι συλλογική, επιστηµονικά τεκµηριωµένη 
και θα συσπειρώνει όλο και µεγαλύτερες µάζες συναδέλφων, 
πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να αναθεωρήσει την 
αρνητική της στάση απέναντι στο ΤΕΕ, µια που και σηµαντικά 
στελέχη της βρήκαν το θάρρος να οµολογήσουν (1000 Ε.∆. 
του ΤΕΕ) την εκτίµηση τους στο έργο του ΤΕΕ, έργο πού έχει 
σε επίπεδο αρχών, τη σφραγίδα του προγράµµατος της 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και σαν 

αποτέλεσµα την υποστήριξη όλων των εργαζοµένων 
συναδέλφων. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια η σχέση του ΤΕΕ και των µαζικών φορέων 
και αν υπάρχει, πως προωθείται; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ΤΕΕ ανάπτυξε στην τριετία ∆ιοίκησης του απ' 
τη ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στενές και 
σταθερές σχέσεις µε τους µαζικούς φορείς των Μηχανικών, 
των εργαζοµένων και των επιστηµόνων, καθώς και µε 
κοινωνικούς φορείς, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Φθάνει να διαβάσει κανείς το ψήφισµα της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ∆ΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ στο τελευταίο της 
Συνέδριο στη Χίο για ν' αντιληφθεί την ποιότητα και το µέγεθος 
της συµβολής του ΤΕΕ στην αντιµετώπιση των προ βληµάτων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του πρωτογενούς δηλ. κύτταρου 
της λαϊκής κυριαρχίας. Στο βαθµό που οι σχέσεις αυτές 
στηρίζονται σε κοινές αρχές και σε κοινούς στόχους είναι 
βέβαιο ότι στο µέλλον θα δυναµώνουν, θα πλατύνουν και θα 
βαθαίνουν. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η αντίπαλη παράταξη κατηγορεί την απερχόµενη 
∆ιοικούσα του ΤΕΕ ότι απότυχε στο ρόλο της κι ότι µετέβαλε το 
ΤΕΕ σε τόπο κοµµατικών διαµαχών. Τι έχετε να πείτε; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι σίγουρος ότι πολλοί συνάδελφοι του άλλου 
ψηφοδελτίου θα ντραπούν όταν µάθουν ότι 
«χρησιµοποιήθηκαν» απ' τους κατασκευαστές του σε τόσο 
χαµηλού επιπέδου ψευδολογίες, που υποβαθµίζουν κάθε 
δεοντολογία κι αξιοπρέπεια, αλλά και την ίδια τους τη νοηµο-
σύνη. 
Η γνωστή σε όλους (γιατί όλα ήταν ανοιχτά σε όλους, και 

δηµόσια), οµοφωνία των αποφάσεων σε όλα τα όργανα του 
ΤΕΕ στη διάρκεια της θητείας της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, οµοφωνία στην οποία (α-
συνείδητα) συµβάλλον και τα µέλη της καλούµενης 
∆ηµοκρατικής Κίνησης Μηχανικών σε πάρα πολλές 
περιπτώσεις, δίνει µια αποστοµωτική απάντηση στη 
φιλοκυβερνητική «απολιτική» προεκλογική και µόνο, και έτσι 
βραχύβια «Κίνηση», πού στη φτώχεια των επιχειρηµάτων της, 
ανασύρει απ' τη ναφθαλίνη µιας χρεοκοπηµένης κοινωνικής 
αντίληψης, το γνωστό οπλοστάσιο της δεξιάς και της 
αντίδρασης για την δήθεν «κοµµατικοποίηση» όλων εκείνων 
πού δεν είναι όπως η ίδια, απολογητής και προέκταση της 
κυβερνητικής πολιτικής στον µαζικό µας χώρο. 
Παρ' όλα αυτά επειδή για µας, τη ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ η ∆ηµοκρατία είναι πολιτική 
αντίληψη και τρόπος ζωής και δράσης κι όχι προεκλογική 
ταµπέλα, λέµε ότι και µε την αναµφισβήτητη νέα µας νίκη στις 
εκλογές της 1ης του Οχτώβρη, οι πόρτες του ΤΕΕ θα είναι 
ανοιχτές, όπως άλλωστε και στην προηγούµενη τριετία, για 
κάθε συνάδελφο, που θέλει να συµβάλλει µε τη δουλειά του 
στο δηµιουργικό έργο του ΤΕΕ, στην αντιµετώπιση των 
προβληµάτων των εργαζοµένων Μηχανικών και στην 
ουσιαστικοποίηση του ρόλου του σαν τεχνικού συµβούλου της 
Πολιτείας και του Ελληνικού Λαού. 
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