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Απόφαση του Διαρκούς Συνεδρίου του 
Συνασπισμού της Αριστερός, των Κινημάτων 
και της Οικολογίας
Ολοκληρώθηκαν σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013, οι εργασίες του Διαρκούς Συνεδρίου του 
ΣΥΝ. Το σώμα του Συνεδρίου υπερψήφισε την ακόλουθη πρόταση.

Ο ΣΥΝ υπήρξε μια από τις βασικές πολιτικές δυνάμεις που συγκρότησαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετέχει 
με τον πιο ενεργητικό τρόπο σε όλη την ιστορική πορεία του και τη συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. 
Οι επιτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ, οι δυσκολίες που συνάντησε, τα λάθη και οι αστοχίες έχουν την σφραγίδα 
του ΣΥΝ. Ο ΣΥΝ, όντας ο ίδιος έκφραση της προσπάθειας για την ενιαία δράση και την ενότητα της 
Αριστερός εργάστηκε με αυταπάρνηση για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ, κατάφερε μαζί με τις άλλες 
συνιστώσες και ανένταχτους αριστερούς να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι σήμερα, όχι μόνο μια μεγάλη πολιτική δύναμη που έχει το ρόλο της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης και γερές βάσεις στην κοινωνία, αλλά η κύρια ελπίδα για να 
σταματήσει η κοινωνική καταστροφή, να ανοίξει ο δρόμος της πολιτικής ανατροπής, να 
συγκροτηθεί κυβέρνηση της Αριστεράς, πάντα στη κατεύθυνση της σοσιαλιστικής προοπτικής.

Σήμερα ο ΣΥΝ κάνει ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση ενός ανώτερου επιπέδου ενότητας του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ- 
ΕΚΜ αποφασίζει να διαθέσει όλες τις δυνάμεις του, τα μέλη του και τα περιουσιακά του στοιχεία 
στο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. Όλες και όλοι αμέσως με την απόφαση του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ 
γινόμαστε μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ και μόνο του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι ο 
καθολικός διάδοχος του ΣΥΝ, όπως και όλων των συνιστωσών που θα αποφασίσουν αντίστοιχα. Ο 
ΣΥΝ σταματά τη λειτουργία του και το καταστατικό λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και μόνο αυτό 
μας δεσμεύει όλες και όλους όπως κάθε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.

Η Νεολαία Συνασπισμού θα ακολουθήσει την πορεία του ΣΥΝ με βάση την απόφαση του 
τελευταίου Συνεδρίου της.

Το Γραφείο Τύπου
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