
 

Είναι καιρός….. 
 
Είναι αλήθεια πως όλοι δεν είμαστε ίδιοι, όμοιοι, πολλές φορές δεν 

είμαστε καν «παρόμοιοι». 
Είναι επίσης αλήθεια πως συχνά οδηγούμαστε στις επιλογές μας με 

το κριτήριο της «ομοιότητας», που ασυναίσθητα  το λέμε «ταίριασμα» 
και μας οδηγεί στην «αποδοχή» του «όμοιου» και ταυτόχρονα στην 
«απόρριψη» του «διαφορετικού». 

Είναι όμως αυτή η σωστή επιλογή; 
Και τι θα κάνουμε  όταν «αναγκασθούμε» να συνυπάρξουμε αν και 

είμαστε «διαφορετικοί»; Διατηρούμε τη λογική της «απόρριψης» ή 
ακολουθούμε την κοινή λογική που λέει ότι ένας κήπος με διαφορετικά 
λουλούδια, με ποικιλία ειδών είναι καλύτερος από μια μονοκαλλιέργεια; 
Η πείρα διδάσκει ότι οι διαφορετικές προελεύσεις, κουλτούρες, ασχολίες, 
στόχοι σε ένα κοινωνικό σύνολο μπορούν να γίνουν πηγή για 
πληρέστερη  αντιμετώπιση προβλημάτων, πηγή νέων ιδεών και στόχων, 
νέας δύναμης. 
Απορρίπτοντας όσους θεωρούμε ή μας έκαναν να τους θεωρούμε 
«διαφορετικούς» ή ακόμη  και «εχθρούς» το μόνο που θα κερδίσουμε 
είναι πάλι η «περήφανη μοναξιά» μας, η δεδομένη απομόνωση, οι 
«Πύρρειες» νίκες μας. 
 
Καιρός είναι  ν’ αλλάξουμε πορεία, καιρός είναι να δούμε μαζί:  

 την ομορφιά της φύσης στα Καστανοχώρια,  
 την τέχνη στο δούλεμα της πέτρας στα ορεινά χωριά μας, 
 το αγκάλιασμα με τη μάνα γη στ’ αμπελοχώραφα και τους 

σιτοβολώνες, στα μποστάνια και στους ροδώνες,  
 τη δύναμη του εμπορίου. 

Καιρός να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά  για όλο το Βόιο. 
Καιρός να αξιοποιήσουμε τις «διαφορετικότητες», για να κρατήσουμε 
ζωντανά τα χωριά μας. Όλα τα χωριά μας κι όχι μόνο το «δικό μας» 
χωριό. 
Όσο πιο βαθιές και γερές είναι οι ρίζες μας στη γενέτειρά μας , στο χωριό 
μας,  τόσο περισσότερο μπορούμε να απλώσουμε τη φροντίδα μας και 
στα άλλα χωριά. 
Καιρός είναι να σταματήσουμε να μετράμε «διαφορές» για να 
ορθώνουμε τείχη. Καιρός είναι να μετράμε «διαφορές», για να τις 
αξιοποιήσουμε για το καλό, την πρόοδο του συνόλου των πόλεων και 
των χωριών  του νέου ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ. 
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