
25 Χρόνια ΣΕΠΟΧ.  Μήνυμα του προέδρου  
 

Ο ΣΕΠΟΧ γιορτάζει την 25η επέτειο της ίδρυσής του. Έχει πλέον ‘ενηλικιωθεί’ και 
βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση της διαδρομής του, μπροστά σε νέες προκλήσεις. Φυσικά, 
κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι η παρουσία του ΣΕΠΟΧ στο πολεοδομικό και 
χωροταξικό γίγνεσθαι της χώρας, έλυσε τα προβλήματα του επαγγέλματος και του 
κλάδου. Αλλά και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η ύπαρξη και η δράση του είχε -σε κάθε 
περίπτωση- μια εποικοδομητική και θετική επίδραση που δείχνει πόσο χρήσιμη και 
απαραίτητη είναι η συνέχιση της εικοσιπεντάχρονης πορείας του. Με άλλα λόγια, αν ο 
ΣΕΠΟΧ δεν ήταν και δεν είναι η ικανή συνθήκη για αυτό που ονομάζουμε πολεοδομία και 
χωροταξία στην Ελλάδα, είναι και θα είναι σίγουρα μια αναγκαία προϋπόθεση -
ανάμεσα σε άλλες- για την ουσιαστική  πραγμάτωση του σχεδιασμού στην χώρα μας. 
Κοιτάζοντας πίσω στο πρόσφατο παρελθόν και αναλογιζόμενοι τις καλές και τις κακές 
στιγμές της 25ετίας, με τα όποια μικρά ή μεγάλα ‘επιτεύγματα’ και τις όποιες ‘αποτυχίες’ 
έχουμε την αίσθηση ότι τα αποτελέσματα -κρινόμενα τόσο με απόλυτους όσο και 
σχετικούς όρους- υπήρξαν φυσικά κατώτερα των (υποκειμενικών) προσδοκιών μας 
αλλά και ανώτερα των (αντικειμενικών) δυνατοτήτων μας.  
Ο σχεδιασμός στη χώρα μας έχει καταντήσει να είναι μια διαρκής, ‘δονκιχωτικού’ 
χαρακτήρα μάχη -των πολεοδόμων και χωροτακτών- με την ιδιόρρυθμη ελληνική 
πραγματικότητα - κοινωνική, πολιτική, διοικητική. Ένα αναπόφευκτο ταξίδι προς την δική 
μας ‘Ιθάκη’ που παρά τα μύρια εμπόδια και τους όποιους ‘λαιστρυγόνες’ ή ‘κύκλωπες’ στον 
δρόμο δεν παύει να είναι ένα ταξίδι γοητευτικό και καθόλου πληκτικό, για όποιον το 
αποφάσισε και το επέλεξε.   
Αυτό εξ’ άλλου φανερώνει και η ‘γλυκόπικρη’ γεύση που αφήνει η ανάγνωση των 
μηνυμάτων και των σκέψεων των διατελεσάντων προέδρων, που μαζί με τα μέλη των 
εκάστοτε Διοικητικών Συμβουλίων αλλά και όλα τα ενεργά μέλη του Συλλόγου μας, 
εργάστηκαν με προσωπικό κόστος (υλικό και ψυχικό), με συνέπεια και κυρίως με αίσθηση 
χρέους και διατήρησαν μέχρι σήμερα, μέσα από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, την 
οντότητα του ΣΕΠΟΧ. Η πολεοδομία και η χωροταξία στην Ελλάδα των αρχών του 21ου 
αιώνα, βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Το επάγγελμα και ο κλάδος μας αλλά και ο 
κοινωνικός ρόλος των πολεοδόμων και χωροτακτών γενικότερα -παρά τα όσα 
μεγαλόστομα λέγονται συχνά από επίσημα και μη χείλη, για τον σχεδιασμό του χώρου- 
δεν είναι δυστυχώς αυτός που τους αξίζει ή θα έπρεπε να είναι για την χώρα.  
Αλλά ας μην μείνουμε μόνο με την απαισιόδοξη όψη των πραγμάτων. Θέλοντας να 
εκφράσω και μια ελπίδα που διαφαίνεται μέσα από τις μελαγχολικές διαπιστώσεις -ίσως 
και από την δίκαιη ‘οργή’- αρκετών συναδέλφων, θα κλείσω με την ευχή όπως η επέτειος 
των 25 χρόνων αποτελέσει για όλους, μια στιγμή νηφάλιας ανασκόπησης και 
σοβαρού προβληματισμού αλλά και μια αφορμή δημιουργικής έμπνευσης και 
αγωνιστικής διάθεσης για το μέλλον. 
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