Visit of Minister of Foreign Affairs of the Hellenic Republic
(Greece) to India (March 22-23, 2022)
March 23, 2022

ഹെല്ലനിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്ഹറ (ഗ്രീസ്) വിദേശകാര്യ മഗ്രിയുഹെ ഇരയ സന്ദർശനം
(മാർച്ച് 22-23, 2022)
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1. വിദേശകാര്യ മഗ്രി ദ

വിദേശകാര്യ മഗ്രി

ാ. എസ് ജയശങ്കറിന്ഹറ ക്ഷണഗ്രകാര്ം ഗ്രീസ്

നിദക്കാസ് ഹ

ൻ

ിയാസ് 2022 മാർച്ച് 22-23 തീയതികളിൽ

ഇരയയിദല്ക്ക് ഒര്ു ഔദേയാരിക സന്ദർശനം നെത്തി. ഇത് അദേെത്തിന്ഹറ
ആേയ ഇരയാ സന്ദർശനമായിര്ുന്നു.
2. 2022 മാർച്ച് 23-ന് ഗ്രതിനിധി തല് ചർച്ചകൾക്കായി ഗ്രീസിന്ഹറ വിദേശകാര്യ

മഗ്രി ഇരയൻ വിദേശകാര്യമഗ്രിഹയ കണ്ടു. സവാതഗ്രയത്തിന്ഹറ 75-ാാാം
വാർഷികത്തിൽ ഗ്രീക്ക് വിഭാരം ഇരയയ്ക്ക്ക് ആശംസകൾ
അറിയിച്ചു.സവാതഗ്രയത്തിനായുള്ള അവര്ുഹെ യുദ്ധം ആര്ംഭിച്ചതിന്ഹറ 200
വർഷങ്ങളൾ രിന്നിട്ടതിൽ ഗ്രീക്ക് രക്ഷഹത്ത വിദേശകാര്യമഗ്രിയും

അഭിനന്ദിച്ചു.

3. ജനാധിരതയം, സവാതഗ്രയം, നിയമവാഴ്ച എന്നിവയുഹെ ഹരാതു മൂല്യങ്ങളൾ

അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഏറ്റവും അെുത്തതും

സൗെൃേരര്വുമായ ബന്ധം

ഇരയയും ഗ്രീസും സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇര്ു ര്ാജയങ്ങളളും തമ്മില്ുള്ള ഉഭയകക്ഷി
ബന്ധങ്ങളൾ സ്പനന്നമായ നാരര്ിക ബന്ധങ്ങളളാൽ അെയാളഹപ്പെുത്തിയിര്ിക്കുന്നു.
2018-ഹല്

ഇരയൻ ഗ്രസി

ന്റിന്ഹറ ഗ്രീസിദല്ക്കുള്ള സന്ദർശനവും, 2017-ൽ

ഇരയയിദല്ക്കുള്ള ഗ്രീക്ക് ധനകാര്യമഗ്രിയുഹെ സന്ദർശനവും

2021 ജൂണിൽ

ഇരയൻ വിദേശകാര്യമഗ്രിയുഹെ ഗ്രീസ് സന്ദർശനവും ഉൾഹപ്പഹെയുള്ള ഉയർന്ന
തല്ത്തില്ുള്ള സന്ദർശനങ്ങളളാണ് ഈ ബന്ധങ്ങളളുഹെ േൃഢത ഹമച്ചഹപ്പെുത്തിയത് .
4. ഇര്ുര്ാജയങ്ങളളും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളളുഹെ മുഴുവൻ വശങ്ങളളും ചർച്ച

ഹചയ്യുകയും ഇര്ു ര്ാജയങ്ങളളും തമ്മില്ുള്ള ബന്ധം കൂെുതൽ
ശക്തിഹപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള വഴികൾ ചർച്ച ഹചയ്യുകയും ഹചയ്ക്തു. 2022 ഏഗ്രിൽ
15 ന് ഏഥൻസിൽ ദചര്ുന്ന സംയുക്ത സാ്പനത്തിക സമിതിയുഹെ എട്ടാം റൗണ്ട്

മീറ്റിംഗ് വയാരാര്, നിദക്ഷര ബന്ധങ്ങളൾക്ക് കൂെുതൽ ഉദത്തജനം നൽകുഹമന്ന് ര്ണ്ട്
മഗ്രിമാര്ും ഗ്രതയാശ ഗ്രകെിപ്പിച്ചു. മൊമാര്ി ഉയർത്തിയ
ഹവല്ലുവിളികൾക്കിെയില്ും വയാരാര്ം രണയമായ വർദ്ധനവ് കാണിക്കുകയും 1
ബില്യൺ യുഎസ് ദ

ാളർ കവിഞ്ഞതായും അവർ സദരാഷം ഗ്രകെിപ്പിച്ചു.

ഷിപ്പിംഗ് & നാവിക ഹസൗകര്യം, ഇൻഫർദമഷൻ ഹെക്ദനാളജി, കൃഷി, രുതിയതും &
രുനര്ുരദയാരരര്വുമായ

ഊർജം, ഫാർമസയൂട്ടിക്കൽസ് തുെങ്ങളിയ രര്സ്രര്

ഗ്രദയാജനകര്മായ ദമലല്കളിഹല് സെകര്ണം കൂെുതൽ ഹമച്ചഹപ്പെുത്തുന്നതിന്
ഒര്ുമിച്ച് ഗ്രവർത്തിക്കാൻ ഇര്ുരക്ഷവും സമ്മതിച്ചു.
5. രുതിയ ഭൗമ-ര്ാഗ്രീയ, ഭൗമ-സാ്പനത്തിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളളുഹെ രശ്ചാത്തല്ത്തിൽ

രര്സ്രര് താൽപ്പര്യമുള്ള ഗ്രാദേശിക, ആദരാള വിഷയങ്ങളളിൽ ഇര്ുരക്ഷവും
വീക്ഷണങ്ങളൾ രങ്കിട്ടു. യൂദറാരയൻ യൂണിയൻ, കിഴക്കൻ ഹമ

ിറ്റദറനിയൻ,

അഫ്രാനിസ്ഥാൻ, ഉഹഗ്കയ്ക്ൻ എന്നിവയുമായി ബന്ധഹപ്പട്ട സംഭവവികാസങ്ങളൾ
ചർച്ച ഹചയ്ക്തു.രതാരതത്തിന്ബെുര്ാരനയങ്ങളദളാെും നിയമങ്ങളഹള
അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അരാര്ാഗ്ര ഗ്കമദത്താെും ഉള്ള തങ്ങളളുഹെ ആഴത്തില്ുള്ള
ഗ്രതിബദ്ധതയും ഇര്ുരക്ഷവും അറിയിച്ചു. ഐകയര്ാഗ്രസഭയുഹെ അെിയരര്മായ
രര്ിഷ്കര്ണത്തിന്ഹറ ഗ്രാധാനയം അവർ വീണ്ടും അെിവര്യിട്ടു രറഞ്ഞു.
അെുത്ത ഘട്ട വിദേശകാര്യ ഓഫീസ് കൂെിയാദല്ാചനകൾ ഉെൻ നെത്താനും
ധാര്ണയായി.
6. ചിട്ടയായും നിയമരര്മായും ആളുകളുഹെ രതാരതത്തിന്

ഹസൗകര്യഹമർഹപ്പെുഹത്തണ്ടതിന്ഹറ

ഗ്രാധാനയം ഇര്ുരക്ഷവും ദര്ലഹപ്പെുത്തുകയും

മമദഗ്രഷനും ഹമാബില്ിറ്റിയും സംബന്ധിച്ച ഒര്ു ഗ്രലയാരനത്തിൽ
ഒപ്പുഹവക്കുകയും ഹചയ്ക്തു.
7.സ്പനന്നമായ രുര്ാതന ഭൂതകാല്ം കണക്കിഹല്െുത്ത്, സാംസ്കാര്ിക-വിേയാഭയാസ

ദമലല്കളിൽ തങ്ങളളുഹെ ബന്ധം തുെര്ാൻ ഇര്ുരക്ഷവും സമ്മതിച്ചു. സന്ദർശന
ദവളയിൽ 2022-2026 അഞ്ച് വർഷദത്തക്കുള്ള സാംസ്കാര്ിക വിേയാഭയാസ
വിനിമയ രര്ിരാെിയിൽ ഒപ്പുവച്ചു.
8. ഇന്റർനാഷണൽ ദസാളാർ അല്യൻസ് സംബന്ധിച്ച ചട്ടക്കൂട് ഉെ്പനെിയിൽ

ഒപ്പുഹവച്ച ഗ്രീസിന്ഹറ സമ്മതരഗ്തം ഗ്രീക്ക് വിദേശകാര്യ മഗ്രി മകമാറി.
9. തഗ്രരര്മായ രങ്കാളിത്തത്തിദല്ക്ക് ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ഹമച്ചഹപ്പെുത്തുന്നതിനുള്ള

സാധയതഹയക്കുറിച്ച് ഇര്ുരക്ഷവും ചർച്ച ഹചയ്ക്തു.
10. നമ്മുഹെ സമുഗ്േങ്ങളഹള സുതാര്യമായി

സഞ്ചാര്ത്തിനും വയാരാര്ത്തിനുമായി

തുറന്നിദെണ്ടതിന്ഹറ ഗ്രാധാനയഹത്തക്കുറിച്ച് വിശേമായ ചർച്ചകൾ നെന്നു.
സമുഗ്േങ്ങളളുഹെ നിയമങ്ങളഹള (UNCLOS) രിരുണയ്ക്ദക്കണ്ടതിന്ഹറയും
അനുസര്ിദക്കണ്ടതിന്ഹറയും ആവശയകത ഇര്ുരക്ഷവും അെിവര്യിട്ടു.
11. തന്ഹറ സന്ദർശന ദവളയിൽ, ഗ്രീക്ക് വിദേശകാര്യ മഗ്രി ബെുമാനഹപ്പട്ട

ഉരര്ാഗ്രരതി ഗ്ശീ എം. ഹവങ്കയ്യ നായി

ുവിഹനയും സന്ദർശിച്ചു.

12. ഇരയയും ഗ്രീസും തമ്മില്ുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം കൂെുതൽ േൃഢമാക്കുന്നതിന്

ല്ക്ഷയമിട്ടുള്ള ഉന്നതതല് മകമാറ്റങ്ങളളുഹെ ആക്കം നില്നിർത്തുന്നതിന് ഗ്രീസിന്ഹറ
വിദേശകാര്യ മഗ്രിയുഹെ സന്ദർശനം സൊയകമായി.
നയൂ ഹ

ൽെി
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DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website
and may be referred to as the official press release.

