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ਹੇਲੇਨਿਕ ਗਣਰਾਜ (ਯੂਨਾਨ) ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ (22-23 ਮਾਰਚ,
2022)
23 ਮਾਰਚ, 2022
1. ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਹਾਮਹਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਕੋਸ

ਡੇਂਡਿਆਸ ਨੇ 22-23 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ।
2. ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ
ਕਈ EAM ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨਾਨੀ ਪੱਖ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ
ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
3. ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ
ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਸਾਡੇ

ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਅਕ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨਾਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜੂਨ, 2021 ਵਿੱਚ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯੂਨਾਨ ਦੌਰੇ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਦੌਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ।
4. ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ
ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ
ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਏਥਨਜ਼ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ
8ਵੇਂ ਦੌਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ
1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਸੂਚਨਾ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਰਗੇ ਆਪਸੀ
ਲਾਹੇਵੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।
5. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ

ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਪੂਰਬੀ ਮੈਡੀਟੇਰੈਨੀਅਨ,
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁ-

ਪੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ
'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੈਅ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
7. ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 2022-2026 ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ
ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
8. ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਲਮੀ ਸੂਰਜੀ ਗਠਜੋੜ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ
ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
9. ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
10. ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ
ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (UNCLOS) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ

ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
11. ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ

ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
12. ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
23 ਮਾਰਚ, 2022

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.

