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1- Ή διάσκεψη ζήτα την άμοΊβαια ανταλλαγή τών τεχνολογικών, τών 

εμπειρικών καί επιστημονικών εφευρέσεων διότι αποτελούν αδιαίρετο τμή

μα της παγκόσμιας ανθρώπινης παράδοσης 

2- Ενθαρύνει τους διανοούμενους,συγγραφείς,μελετητές και καλλιτέ 

χνες στην περιοχή της Μεσογείου νά διοργανώνουν συναντήσεις καί επαναστα 

τικά σεμινάρια με σκοπό νά γνψρίσουν τή λογοτεχνία και τίς τέχνες της 

¡εσογείου καί τίς μεταδώσουν» 

3- Μ^νθαρύνει τή διοργάνωση μορφωτικών εκδηλώσεων γιά νά γιορτα

σθούν οι νίκες τών λαών κατά του φασισμού, του ίμπ ριαλισμοΰ καί ή άπαλ 

λαγή τους από τίς ξένες δυνάμεις. 

4- Αποφασίζει τήν ενεργό υποστήριξη της πρότασης γιά τήν ϊδρυση 

σταθμού επικοινωνίας μεταξύ τών λαών της περιοχής, πού θά περιλαμβάνει 

ραδιοφωνική, τηλεοπτική καί δημοσιογραφική κάλυψη, καί ενός πρακτορείου 

ειδήσεων της Μεσογείου προς ενίσχυση τών σχέσεων τών λαών της λεκάνης 

αυτής. 

5- Εξουσιοδοτεί τήν μόνιμη γραμματεία νά σύνταξη πρόγραμμα πολιτι 

κής μορφωτικής, οικονομικής καί εμπορικής συνεργασίας σύμφωνα μέ τίς 

εργασίες της Συνδιάσκεψης γιά τήν εξυπηρέτηση τών συμφερόντων τών λαών 

της περιοχής, πού είναι μέλη της οργάνωσης. 

6- α) Ή Συνδιάσκεψη εκτιμά τίς σκέψεις καί τίς προτάσεις πού 

υπέβαλε η Σοσιαλιστική Κυβέρνηση της Μάλτας αναφορικά μέ τή συνεργασία 

καί τά προγράμματα γιά τήν εξυπηρέτηση τών κοινών συμφερόντων τών λαών 

μας. 

β) Χαιρετίζει καί υποστηρίζει τή σοσιαλιστική Κυβέρνηση της 

Μάλτας ευχόμενη νά γίνει ή ϊ.Τάλτα κέντρο αυτών τών δραστηριοτήτων 

γ) Αναθέτει στην Μόνιμη Γραμματεία τή μελέτη τών προτάσεων 

καί προγραμμάτων αυτών σέ συνεργασία μέ τό 'εργατικό κόμμα της Μάλτας 

γιά τήν πλήρη επιτυχία. 

7- α)'Εξουσιοδοτεί τή Μόνιμη Γραμματεία της Συνδιάσκεψης νά δράστη 

ριοποιηθει καί πρίν άπό τή νέα σύγκληση γιά τήν αύξηση τών μελών έτσι 

ώστε νά περιλαμβάνονται όλες οι οργανώσεις καί τά κόμματα πού αποδέχονται 

πιστεύουν καί υποστηρίζουν ενεργά τίς διακηρύξεις της Βαρκελώνης καί 

λάλτας καί μοιράζονται στις Ί'διες πεποιθήσεις καί ιδεολογίες γιά νά γί-

νη ή Μεσόγειος θάλασσα ελεύθερη άπό τήν ξένη άπιρροήΤ 

β) Αποφασίζει, η Συνδιάσκεψη νά περιλάβει στους κόλπους της 
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τό εθνικό απελευθερωτικό Μέτωπ© της Αλγερίας (p.L.N.) στη Μόνιμη 

Γραμματεία καί την εξουσιοδοτεί νά εξετάσει τίς δυνατότητες προσθήκης 

άλλων δύο μελών. 

8- Εξουσιοδοτεί τη Μόνιμη Γραμματεία νά συνεχίσει τίς προσπά

θειες πού άρχισε για τη δημιουργία λαϊκών οργανώσεων πού νά εργάζονται, 

στο πλαίσιο τών σκοπών της οργάνωσης αύτης, καί τη διοργάνωση τών νέων, 

των εργατών, των αγροτών, τών φοιτητών τών διανοουμένων καί των γυναικών 

μέ σκοπό την καλύτερη γνωριμία καί συνεργασία τών λαών της περιοχής. 


