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«Εναρκτήριο λάκτισμα» και όχι τελειωμένη υπόθεση, θεωρεί ο Κώστας Μπασιούκας, την
εισήγηση για την υποψηφιότητα του Γιώργου Ζάψα στην Περιφέρεια Ηπείρου, στην οποία
κατέληξε το βράδυ της Δευτέρας, το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο του ΣΥΡΙΖΑ,
παρουσία του γραμματέα του κόμματος Πάνου Σκουρλέτη.

Αυτό τόνισε σε δηλώσεις του ο περιφερειακός σύμβουλος και συντονιστής της
περιφερειακής οργάνωσης Ηπείρου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπασιούκας, σημειώνοντας πως
μετά την εισήγηση της Δευτέρας, εναπόκειται στις δύο περιφερειακές παρατάξεις
«Ήπειρος Ανατροπής» και «Συμμαχία Ηπειρωτών» να αποδεχτούν ή να αρνηθούν την
πρόταση για την υποψηφιότητα του Γιώργου Ζάψα.

Η ολομέλεια της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ θα συνέλθει την ερχόμενη Πέμπτη και θα
καταλήξει μέσα ενδεχομένως και από άλλα ονόματα, στον επικεφαλής της νέας
παράταξης, ενώ το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με την παράταξη «Συμμαχία Ηπειρωτών».

Ο κ. Μπασιούκας τόνισε πως ανοίγει το πεδίο του διαλόγου και με τις όμορες δυνάμεις,
εννοώντας προφανώς το Κίνημα Αλλαγής που έχει κάνει ήδη την επιλογή του, στο
πρόσωπο του Δημήτρη Δημητρίου. «Οφείλουμε να ακούσουμε και τις δικές τους
προτάσεις«, σημείωσε.
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Για τον υποψήφιο του ΚΙΝΑΛ ο κ. Μπασιούκας πρόσθεσε πως έχει υπάρξει μια πρώτη
επαφή, πολύ πριν το Κίνημα καταλήξει στην απόφαση στήριξής του. Από δω και μπρος,
υπάρχει περιθώριο νέων επαφών, όπως είπε. «Υπάρχει χώρος να γίνει συζήτηση με
οποιονδήποτε άλλον από σοσιαλδημοκρατικό χώρο» τόνισε χαρακτηριστικά
επισημαίνοντας την αντίφαση του ΚΙΝΑΛ που παρότι αποτελεί συστατικό κόμμα της
«Συμμαχίας Ηπειρωτών», αρνήθηκε τη στήριξη στο νυν επικεφαλής της παράταξης.

Σε ό,τι αφορά ενδεχόμενες αντιδράσεις από τη δική του παράταξη, για την επιλογή
υποψηφίου που φορέθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Μπασιούκας έδειξε βέβαιος πως
διαφορετικές φωνές μπορεί να υπάρχουν αλλά εμπεδώνεται σταδιακά η κουλτούρα της
συνεννόησης που προϋποθέτει ο «Κλεισθένης».
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