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Πρόσωπα του τόπου μας - Βασίλης Αν. Τσαντήλας  

 

Η ιστοσελίδα μας, στα πλαίσια της διεύρυνσης της θεματολογίας της, ξεκινά  την 
παρουσίαση προσωπικοτήτων που με θετική ενεργητικότητα, τις πράξεις τους και τη δράση 
τους έχουν καταξιωθεί στην κοινή γνώμη της περιοχής τους και θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
παραδείγματα προς μίμηση για αυτούς που ασχολούνται με τα κοινά (πολιτικά, πολιτιστικά, εν 
γένει κοινωνικά). 

Η νέα στήλη εγκαινιάζεται με την παρουσίαση του Βασίλη Αν Τσαντήλα, Δημάρχου 
Ιτάμου του Ν. Καρδίτσας και υποψήφιου για το ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές 
εκλογές. Αφορμή για την αναφορά μας στο Βασίλη Τσαντήλα αποτέλεσε η παρουσία του εν 
μέσω αγαπητών φίλων Τζουρτζιωτών στην εκκλησιαστική γιορτή και πανήγυρη της πολιούχου 
του χωριού μας Αγίας Παρασκευής στις 26 Ιουλίου 2009. 

Ο Δήμος Ιτάμου, που προήλθε από τη συνένωση 8 ορεινών και ημιορεινών Κοινοτήτων, 
καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά της λίμνης Πλαστήρα και διαθέτει κοινά χαρακτηριστικά 
με τη δική μας Δ.Κ. Ασπροποτάμου. Η αξιοποίηση με ταυτόχρονη προστασία των υδάτινων 
πόρων, η ανάδειξη της ιδιαίτερης κτηνοτροφικής δραστηριότητας, η προσπάθεια ήπιας και 
αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, αποτελούν κοινές αγωνίες και στόχους των δύο περιοχών.  

Ο Βασίλης Τσαντήλας, ως Δήμαρχος Ιτάμου για 2 τετραετίες (1999-02, 2007-10), 
Νομαρχιακός Σύμβουλος και Αντινομάρχης του Ν. Καρδίτσας, Πρόεδρος κοινής αποδοχής για 
20 χρόνια της Ένωσης Αγραφιώτικων χωριών και Πρόεδρος Οικολογικής Κίνησης Ιτάμου, έχει 
παρουσιάσει μεγάλη κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική δράση στην τοπική κοινωνία. 
Συγκεκριμένα, πρωτοστάτησε στην τουριστική ανάπτυξη του Ν. Καρδίτσας από το 1984 
συμβάλλοντας καθοριστικά στην αξιοποίηση της Λίμνης Πλαστήρα, στην καταγραφή, 
προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και θρησκευτικών μνημείων του νομού, 
στην ίδρυση δεκάδων πολιτιστικών συλλόγων και την καθιέρωση θεσμών πολιτισμού, στην 
ανάδειξη και προώθηση του προβλήματος οδικής σύνδεσης των απομονωμένων χωριών του 
νομού, και άλλα πολλά. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη συμβολή του Βασίλη Τσαντήλα από 
τη θέση του Προέδρου της Ένωσης των Αγραφιώτικων χωριών στη δημιουργία ενός 
πρωτοπόρου Αγραφιώτικου κινήματος που έβγαλε τα χωριά της ορεινής ζώνης από την 
απομόνωση, και από τη θέση του Δημάρχου στην κατασκευή δεκάδων έργων υποδομής και 
ποιότητας ζωής (Δασικό χωριό «Δρυάδες», Κέντρα πληροφόρησης στην Καστανιά Καρδίτσας 
και τη Λίμνη Πλαστήρα, λειτουργία Δημοτικών Ξενώνων, αξιοποίηση παλαιών Δημοτικών 
Σχολείων, Μοναστηριών κλπ.). 

Σήμερα, μετά από προτροπή πολιτών και φίλων του αποδέχεται την πρόταση – 
πρόκληση να πολιτευτεί στις ερχόμενες εθνικές εκλογές με το νέο ΠΑΣΟΚ του Γιώργου 
Παπανδρέου και να διεκδικήσει μία θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Οι Τζουρτζιώτες φίλοι του 
Βασίλη Τσαντήλα του εύχονται καλή επιτυχία σε αυτό το νέο στόχο που θέτει ώστε οι πολίτες 
του Νομού Καρδίτσας να τιμήσουν με την ψήφο τους και να στείλουν στο εθνικό κοινοβούλιο 
έναν άξιο άνθρωπο. 

 

Για την ιστοσελίδα www.tamos.gr 

Απόστολος Μαυρομμάτης 


