Visit of Minister of Foreign Affairs of the Hellenic
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March 23, 2022

హెలెనిక్ రిపబ్లిక్ (గ్రీస్) విదేశీ వ్యవహారాల
మంత్రి భారత పర్యటన (మార్చి 22-23, 2022)
మార్చి 23, 2022
1. విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి (ఈఏఎం) డా. ఎస్. జైశంకర్ ఆహ్వానం మేరకు,
గ్రీస్ విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి గౌరవనీయ శ్రీ నికోస్ డెండియాస్
2022 మార్చి 22-23 తేదీల్లో భారత్లో అధికారిక పర్యటన జరిపారు. ఇది
ఆయనకు మొట్టమొదటి భారత పర్యటన.
2. ప్రతినిధుల స్థాయి చర్చలు జరిపేందుకు గ్రీస్ విదేశాంగ మంత్రి 2022
మార్చి 23న ఈఏఎంతో భేటీ అయ్యారు. భారతదేశం స్వాంతంత్ర్యాన్ని
సాధించి 75 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా గ్రీకు పక్షం భారత్ను
అభినందించింది. స్వాంతంత్ర్యం కోసం గ్రీస్ ప్రారంభించిన యుద్ధానికి
200 ఏళ్లు అయిన సందర్భంగా గ్రీస్ పక్షాన్ని ఈఏఎం అభినందించారు.
3. ప్రజాస్వామ్యం, స్వేచ్ఛ, న్యాయ పాలన యొక్క ఉమ్మడి విలువల

ఆధారంగా భారత్ మరియు గ్రీస్ సన్నిహితమైన మరియు స్నేహపూర్వకమైన
సంబంధాలను కలిగి ఉన్నాయి. మన ద్వైపాక్షిక సంబంధాలు సుసంపన్నమైన
నాగరికతతో ముడిపడి ఉన్నాయి. 2018లో గౌరవనీయ భారత రాష్ట్రపతి గ్రీస్
పర్యటన, 2017లో గ్రీస్ విదేశాంగ మంత్రి భారత్లో పర్యటించడం అలాగే
2021 జూన్లో ఈఏఎం గ్రీస్ పర్యటనలతో సహా ఇరు దేశాల మధ్య క్రమం
తప్పకుండా జరుగుతున్న ఉన్నత స్థాయి పర్యటనలు ఈ సంబంధాలకు
నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి.

4. ఇరు పక్షాలు తమ మొత్తం ద్వైపాక్షిక సంబంధాలన్నింటి గురించి

చర్చించాయి అలాగే ఇరు దేశాల మధ్యనున్న సన్నిహిత మరియు
స్నేహపూర్వక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి గల మార్గాలను
అన్వేషించాయి. 2022 ఏప్రిల్ 15న ఏథెన్స్లో జరగనున్న 8వ విడత సంయుక్త
ఆర్థిక కమిటీ సమావేశం అనేది వాణిజ్యం మరియు పెట్టుబడి సంబంధాలకు
మరింత ఉత్తేజాన్ని అందించనుందని ఇరువురు మంత్రులు అభిప్రాయపడ్డారు.

ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్యం గణనీయమైన వృద్ధిని సాధిస్తుండటాన్ని
వారు కొనియాడారు, అలాగే కోవిడ్ మహమ్మారి కారణంగా సవాళ్లు
నెలకొన్నప్పటికీ ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యం 1 బిలియన్ డాలర్లను
అధిగమించడం గమనార్హం. షిప్పింగ్ మరియు సముద్ర రంగం, ఇన్ఫర్మేషన్
టెక్నాలజీ, వ్యవసాయం, కొత్త మరియు పునరుత్పాదక ఇంధనం, ఇంకా ఔషధాలు
వంటి పరస్పర ప్రయోజనం కలిగిన రంగాల్లో సహకారాన్ని మరింత
పెంపొందించుకోవడం కోసం కలిసికట్టుగా కృషి చేయాలని ఇరు పక్షాలు
అంగీకరించాయి.
5. కొత్తగా నెలకొన్న భౌగోళిక-రాజకీయ మరియు భౌగోళిక-ఆర్థిక
పరిస్థితుల నేపథ్యంలో, పరస్పర ప్రయోజనం కలిగిన ప్రాంతీయ మరియు
ప్రపంచ అంశాలపై ఇరు పక్షాలు తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నాయి.
యూరోపియన్ యూనియన్, తూర్పు మధ్యధరా సముద్ర ప్రాంతం,
ఆప్ఘనిస్థాన్ మరియు ఉక్రెయిన్కు సంబంధించిన పరిణామాలను చర్చించారు.
బహుళపక్షవాదం, అలాగే నియమాల ఆధారిత అంతర్జాతీయ క్రమానికి ఇరు
పక్షాలు తమ ఖచ్చితమైన నిబద్ధతను తెలియజేశాయి. ఐక్యరాజ్యసమితి
(యూఎన్)ని తక్షణం సంస్కరించడం యొక్క ప్రాధాన్యతను వారు
పునరుద్ఘాటించారు. తదుపరి విడత విదేశాంగ కార్యాలయ సంప్రదింపులకు
త్వరలోనే షెడ్యూల్ను రూపొందించాలని కూడా వారు అంగీకరించారు.
6. ప్రజల రాకపోకలు అనేవి క్రమ పద్ధతితలో అలాగే న్యాయబద్ధమైన

మార్గంలో జరగడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇరు పక్షాలు గుర్తించాయి
అలాగే వలసలు మరియు రవాణాకు సంబంధించిన తీర్మానంపై సంతకాలు చేశాయి.
7. తమ పురాతన చరిత్రను దృష్టిలో ఉంచుకుని, సాంస్కృతిక మరియు విద్యా
రంగాల్లో తమ సంబంధాలను కొనసాగించేందుకు ఇరు పక్షాలు అంగీకారం
తెలిపాయి. 2022-2026 మధ్య ఐదేళ్ల వ్యవధికి గాను సాంస్కృతిక మరియు
విద్యా సంబంధ మార్పిడి కార్యక్రమం కోసం కూడా ఈ పర్యటన
సందర్భంగా ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు.

8. అంతర్జాతీయ సౌర కూటమికి సంబంధించిన కార్యాచరణ ఒప్పందంపై గ్రీస్
సంతకం చేసిన నేపథ్యంలో ఆ దేశం యొక్క ఆమోద పత్రాలను గ్రీస్
విదేశాంగ మంత్రి అందజేశారు.

9. ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం స్థాయికి
పెంపొందించుకోవడానికి గల అవకాశాలపై ఇరు పక్షాలు చర్చించాయి.
10. వాణిజ్యం కోసం మన సముద్రాలను స్వేచ్ఛాయుతంగా అలాగే బహిరంగంగా
ఉంచడం యొక్క ప్రాధాన్యతపై విస్తృతంగా చర్చలు జరిగాయి. సముద్ర
చట్టాల (సముద్ర చట్టాలపై ఐక్యరాజ్యసమితి ఒడంబడిక – UNCLOS)కు

మద్దతు అందించడం అలాగే దానికి కట్టుబడి ఉండాల్సిన అవసరాన్ని కూడా ఇరు
పక్షాలు నొక్కిచెప్పాయి.
11. గ్రీస్ విదేశాంగ మంత్రి తన పర్యటన సందర్భంగా, గౌరవనీయ
ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడును కూడా కలుసుకున్నారు.
12. భారత్ మరియు గ్రీస్ మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత సుస్థిరం

చేసుకునే లక్ష్యంతో ఉన్నత స్థాయి పర్యటనల జోరును కొనసాగించేందుకు
గ్రీస్ విదేశాంగ మంత్రి పర్యటన దోహదం చేసింది.

న్యూఢిల్లీ
మార్చి 23, 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.

