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Relațiile dintre România și Grecia în primele două decenii postbelice se încadrează în
logica clasică a politicii externe a celor două state în perioada 1945-1965. Astfel, politica externă
a României a urmat coordonatele trasate de Moscova, iar Grecia și-a îndreptat atenția spre
consolidarea relațiilor externe cu statele occidentale, manifestând reticență față de lagărul socialist.
Cu toate acestea, evoluția relațiilor internaționale în cele două decenii postbelice și necesitățile
economice ale celor două state au făcut posibilă restabilirea relațiilor diplomatice româno-grecești.
Structurată în două părți, lucrarea aduce în atenția cititorului o imagine a politicii externe
a României, prin evidențierea relației acesteia cu Grecia într-o perioadă vitregă a istoriei celor două
state.
În prima parte, care este compusă din patru capitole, prezentăm un aspect al conexiunilor
dintre cele două state, în contextul schimbărilor politice și sociale survenite după încheierea celui
de-al Doilea Război Mondial. Astfel, în România anii imediat următori războiului au fost
caracterizați de demersurile făcute de Partidul Comunist pentru preluarea puterii, iar în Grecia
disensiunile dintre comuniștii greci, care contribuiseră la eliberarea teritoriului elen, și
reprezentanții executivului de la Atena s-au transformat într-un tragic război civil care a durat până
în 1949.
La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial asistăm la extinderea ideologiei comuniste,
țările Europei de Est fiind principalii actori care și-au însușit voluntar sau cărora le-a fost impus
acest parcurs. Printre ele s-a numărat și România. Războiul Civil Grec a fost prima manifestare
armată a Războiului Rece, precum și prima recunoaștere oficială a sferelor de influență. Grecia se
afla în tabăra occidentală, ai cărei membri trebuiau să acționeze pentru a-i păstra statutul de țară
liberă. Marea Britanie s-a implicat semnificativ în derularea evenimentelor Războiului Civil din
Grecia, având ca mize stabilizarea situației interne, menținerea traiectoriei tradiționale a politicii
elene și consolidarea prezenței în regiune. În acest context s-a putut remarca implicarea directă a
guvernului britanic în procesul de instaurare a regenței, dar și în cadrul alegerilor din martie 1946.
Pe de altă parte, contribuind în mod substanțial la eliberarea teritoriului grec de sub
ocupația nazistă, membrii și simpatizanții Partidului Comunist Grec/PCG, coalizați în jurul
Frontului Național de Eliberare/EAM au dorit să preia puterea și să formeze noul guvern. Având
în vedere că acest lucru nu a fost posibil în mod pașnic, comuniștii greci au incitat populația la
greve, ceea ce a dus la destabilizarea politicii interne a Greciei și transformarea neînțelegerilor
într-un război fratricid.

În timp ce guvernul „monarhist” a solicitat ajutor din partea puterilor occidentale, Partidul
Comunist Grec a apelat la URSS și la celelalte țări socialiste. Inițial, Stalin părea să ofere speranțe
comuniștilor greci prin întâlnirile pe care le-a avut cu liderii acestora, dar la sfârșitul Războiul
Civil Grec, liderul sovietic a fost văzut drept cel care i-a abandonat. Cu toate acestea, Stalin a
indicat statelor satelit ale URSS să îi sprijine pe comuniștii greci în lupta acestora, inclusiv prin
acceptarea de refugiați. PCG a primit sprijin militar din partea Albaniei, Iugoslaviei și Bulgariei,
mai târziu și din partea celorlalte republici socialiste sau populare din Europa de Est.
România, care a rămas în sfera de influență sovietică, s-a evidențiat și ea prin conexiunile
pe care le avea cu liderii comuniști greci, concretizate prin organizarea sediului PCG la București
și prin primirea refugiaților greci (copii și partizani). De altfel, autoritățile române au colaborat cu
celelalte state din Europa de Est și au trimis partizanilor greci ajutoare (alimente, medicamente,
muniție etc.).
Refugiații din România au devenit o importantă parte a minorității grecești din țara
noastră. Aceștia au sosit în trei reprize: primii au fost copiii, al doilea „val” a fost reprezentat de
bolnavi și răniți, iar la final au ajuns partizanii și bătrânii. Refugiații au beneficiat de sprijinul
autorităților românești, atât din punct de vedere financiar și social, cât și politic, cu toate că
România abia făcea față greutăților interne economico-sociale postbelice. Dar, faptul că primea
„eroi”, care au luptat cu arma în mână ani la rândul împotriva „monarho-fasciștilor” din Grecia și
a „imperialismului anglo-american” a contribuit la legitimizarea țării noastre și consolidarea,
respectiv aprecierea profilului României pe plan național și internațional.
Statutul legal al grecilor din România era incert. Această incertitudine era cauzată de faptul
că România nu putea participa la Convenția de la Geneva deoarece nu făcea parte din ONU. Grecii
erau în țara noastră pentru a-și reveni după un război epuizant, ca ulterior, unii să se poată
reîntoarce în Grecia, o parte pentru a-și continua visul privind construirea unei democrații
populare, iar alții pentru a se reîntâlni cu familiile lor. În schimb în documentele de arhivă aceștia
erau adesea denumiți emigranți antifasciști greci. În pofida statutului legal incert, refugiații erau în
general bine „îngrijiți” de țările gazdă. În fiecare țară, ministerele sănătății, educației, la fel ca și
Crucea Roșie, și-au asumat sarcina de a-i aproviziona acești refugiați cu lucrurile necesare pentru
a duce un trai decent.
România primește între 1948 și 1949 aproximativ 1.200 de greci partizani bolnavi și
bătrâni. Aceștia au fost internați în spitalele Elias și Central din București, precum și în cadrul

cazinoului de la Sinaia, care a fost organizat ca spital. Partizanii grav bolnavi, cu probleme precum
tuberculoza au fost îngrijiți la sanatoriile TBC din Greci/Slatina, Geoagiu/Hunedoara,
Balotești/Snagov, Dărmănești/Bacău, Valea Iașului/Argeș și Tătărăi/Prahova. În aprilie 1949 în
jur de 800 de greci care au trecut prin spitalele din România și din alte state s-au reîntors în Grecia,
pentru a lua parte la ultimele bătălii ale conflictului civil.
Grecii care au rămas în România au fost implicați, ca și ceilalți cetățeni, în procesul de
reconstrucție inițiat după finalul războiului. Cu scopul de a-i integra în câmpul muncii, refugiații
au fost implicați în procesul de industrializare și colectivizare a agriculturii, acestora fiindu-le
distribuite locuri de muncă în fabrici și gospodării agricole, unele special amenajate pentru ei, cum
erau cele de la Ștefănești-Florica, jud. Argeș, dar și în fabricile în care muncitorii majoritari erau
români. Acest lucru a fost o consecință a faptului că o mare parte dintre ei militau pentru cauza
comunistă, iar acțiunile lor nu conduceau la ostilități/reacțiuni față de noul regim implementat în
România. Ulterior, o mare parte dintre aceștia au fost încadrați în Partidul Muncitoresc Român
(PMR), continuându-și activitățile în fabricile și uzinele în care au fost detașați.
Problematica copiilor greci în refugiu rămâne unul dintre cele mai impresionante și triste
evenimente ale Războiului Civil Grec. Deși trimiterea copiilor greci de către partizani în statele
comuniste a fost un eveniment public, autoritățile elene nu au avut posibilitatea împiedicării
acestor acțiuni. De cele mai multe ori, copiii erau preluați cu acordul părinților iar cei care aveau
vârste mai mari de 12 ani puteau adesea să decidă singuri dacă pleacă sau nu, indiferent de decizia
părinților sau a tutorilor. Astfel, peste 18.000 de copii cu vârste cuprinse între trei și 14 ani din
zonele de conflict au fost trimiși de către comuniștii greci în statele România, Cehoslovacia,
Polonia, Ungaria, dar și în statele vecine Greciei.
România, ca de altfel toate statele satelit ale URSS a primit „cu brațele deschise” copiii
refugiați greci, cu aceeași deschidere cu care a primit în 1952 și 3.000 de copii coreeni, refugiați
din cauza războiului din Coreea. Copiii greci au fost organizați în colonii amplasate în stațiuni și
locații unde existau clădiri libere, precum: Tulgheș, Călimănești, Oradea, Arad, Blaj, Sinaia,
Roman, Orăștie, Vața de Jos, Florica (domeniul familiei Brătianu), Cluj, Sinaia și Pâclișa. Fiind și
țara gazdă a PCG, România a primit cel mai mare număr de copiii greci, o parte dintre aceștia
sosind inclusiv după încheierea războiului civil din alte state din Europa de Est, precum Iugoslavia,
Albania sau Cehoslovacia. În 1950, potrivit declarațiilor făcute de liderii Partidului Comunist
Grec, în România mai erau 5.188 de copii, atât în colonii cât și la școli profesionale.

Aflați sub îngrijirea Crucii Roșii, statul român încerca să le asigure toate condițiile
necesare unui trai decent, cu acces la educație și cultură. Coloniile aveau grădinițe, școli, biblioteci,
săli de sport, cinematograf, săli de joacă, cluburi, ateliere (cizmărie, croitorie, tâmplărie, țesătorie
etc.). Aveau ferme proprii unde produceau diferite legume, dar erau și o bună sursă de carne și
derivate. Observăm că statul/partidul se îngrijea de toate nevoile copiilor greci, arătând cu fiecare
ocazie bunăstarea datorată orânduirii socialiste. În încercarea de a forma acești copii după modelul
„omului nou” socialist, autoritățile române au mobilizat numeroase resurse umane și financiare
pentru a le asigura acestora un trai decent, mult peste cel al copiilor români și educația necesară,
cu atât mai mult cu cât cea mai mare parte a acestora făceau parte din familii cu „origini sănătoase”
care luptau benevol pentru cauza socialistă.
Primirea imigranților a constituit pentru Republica Populară Română/RPR un prilej de a
demonstra pe plan internațional faptul că regimul de la București este unul legitim, care
empatizează cu restul popoarelor „oprimate” de statele imperialiste (cu referire la Marea Britanie
și SUA) și care promovează pacea la nivel internațional. Tot în acea perioadă, PMR a trimis
ajutoare și comuniștilor francezi și italieni care își doreau și întreprindeau acțiuni de preluare a
puterii în Franța, respectiv Italia, și a găzduit copii coreeni orfani din timpul războiului.
La fel ca restul populației și membrii comunității istorice grecești au fost ostili
autorităților comuniste care au preluat puterea în România, dar și față de liderii greci comuniști,
membri EAM, care au făcut demersuri pentru preluarea conducerii comunității grecești din
România. În 1947 secretarul general al Partidului Comunist Grec, Manoleli, cerea Comitetului
EAM o mai mare implicare a eam-iştilor în activitatea de „lămurire” față de populația greacă din
România în scopul recrutării de noi membri. Se încerca cooptarea în organizație a tineretului și a
profesorilor din instituțiile de învățământ grecești. Am putut remarca, că pentru creșterea
numărului de membri, începând cu 1948, tactica se va schimba, o alternativă fiind stoparea
emigrării grecilor din țară.
Reușita pe care au avut-o comuniștii greci în preluarea conducerii comunităților elene din
România și transformarea acestora în „organizații politice/de masă” „democrate” trebuie
interpretată în contextul schimbării României într-o „democrație populară”. Pe parcursul cercetării
am constatat că preluarea conducerii comunității elene de către comuniștii greci nu ar fi fost
posibilă fără ajutorul Partidului Muncitoresc Român.

În privința structurii, Uniunea Elenă din România a urmărit aceleași principii de organizare
ca partidele din țările blocului sovietic. Ea era constituită dintr-un Comitet Central care desemna
Secretariatul și Biroul Politic. În același timp, conform notelor și rapoartelor existente în fondurile
consultate, Uniunea primea indicații în mod direct de la Comitetul Central/CC al PMR. Ca și în
cazul organizațiilor de masă din RPR, Uniunea Elenă din România se ocupa atât de chestiunile
politice, cât și de organizarea evenimentelor sociale și culturale în cadrul organizației, cu toate că
participarea la acestea era redusă. În contextul respectiv, Uniunea Democrată Elenă a constituit
principalul „organ” de control al populației de origine grecească din România în anii postbelici.
Partea a doua a lucrării tratează relațiile dintre cele două state în perioada 1957-1965, în
urma reluării contactelor oficiale româno-elene și abordează, în parte, fiecare aspect al
legăturilor/relațiilor diplomatice: politic, cultural, economic etc.
Contextul internațional postbelic a făcut ca din 1948 până pe la mijlocul anilor '50 regimul
de la București să aibă ca principal obiectiv consolidarea puterii la nivel național, elementele de
politică externă fiind oarecum marginalizate, păstrând însă „cu sfințenie” coordonatele Moscovei
în relațiile sale cu celelalte state. Începând cu a doua jumătate a celui de-al șaselea deceniu,
„încurajată” de disensiunile dintre Kremlin și Beijing și de „Raportul secret” a lui Hrușciov,
România a început „timid” să se deschidă și spre statele occidentale. În acest context al destinderii,
dar și datorită necesităților tehnologice și economice, România și-a conturat o nouă strategie de
politică externă. Din dorința de a se transforma într-o țară industrializată, România se vede nevoită
să reia, treptat, relațiile economice cu statele occidentale de unde a procurat și tehnologie.
Pe de altă parte, Grecia, „istovită” din punct de vedere social și economic în urma
Războiului Civil, a căutat să își facă loc în tabăra occidentală astfel: a primit ajutor economic prin
planul Marshall, a aderat la Alianța Nord Atlantică în 1952 și a devenit membru asociat al
Consiliului European în 1961. Aceste evenimente au fost întărite de acțiunile guvernului de la
Atena de a limita cât mai mult manifestațiile organizate de statele comuniste, considerate o
amenințare de preluare a puterii prin propaganda socialistă și prin întoarcerea partizanilor
comuniști greci refugiați.
În acest context al îndepărtării de politica Kremlinului și al necesităților economice

s-a

realizat și apropierea de Grecia, care a devenit astfel unul dintre primele state din afara lagărului
socialist cu care România a reluat relațiile diplomatice. Primele conexiuni cu Grecia au fost
realizate în domeniul economic, interesul pentru schimburi economice venind concomitent din

partea ambelor state. Spre exemplu, la sfârșitul anului 1952 Camera de Comerț și Industrie din
Pireu a solicitat încheierea unui cadru convențional cu Camera de Comerț a Republicii Populare
Române, un cadru similar fiind încheiat și cu Polonia.
De asemenea, mai multe firme grecești ce își desfășurau activitatea în domeniul
comerțului sau construcțiilor s-au arătat interesate de achiziționarea de petrol și materiale de
construcții, în principal cherestea din România. Semnarea în 1954 a unui acord economic între
cele două state și cursul ascendent al schimburilor comerciale a făcut ca autoritățile de la București
să propună executivului de la Atena reluarea relațiilor diplomatice la nivel de ambasadă.
Deoarece Grecia era un stat din afara zonei sovietice, dar totuși fără un statut politic
deosebit în zona occidentală, în sensul că depindea economic de Marile Puteri, executivul de la
București, accentuând și bunele relații istorice și de vecinătate, a avut „curajul” de a lua această
inițiativă încă de la primele semne ale destinderii. Autoritățile elene au acceptat, condiționând însă,
ca și alte state vestice (ex. Franța, Belgia), reluarea relațiilor diplomatice de acordarea de
despăgubiri de război refugiaților greci plecați din România. Deși inițial România a insistat că
Grecia nu face parte din statele care ar putea să beneficieze de despăgubiri de război, acceptă
pretenția avansată de greci, impunând la rândul ei condiția ca evaluările bunurilor să fie făcute
ulterior semnării declarației privind reluarea relațiilor diplomatice.
După realizarea schimbului de legații diplomatice, ambasadorul român a întreprins
demersuri de cunoaștere a mediului diplomatic de pe spațiu, a autorităților și a personalităților
relevante, în perspectiva reluării/dezvoltării relațiilor dintre cele două state. Primele vizite au fost
realizate la ambasada Uniunii Sovietice și la alte legații ale statelor comuniste. Aceste vizite au
avut drept scop luarea „pulsului” de pe spațiu și coordonarea în vederea păstrării unei linii comune
în cadrul grupului de state de „democrație populară”. De asemenea, s-au inițiat contacte cu diferite
personalități politice și culturale din Grecia și s-a trecut la elaborarea unor planuri concrete de
acțiune în diverse domenii.
Deși era evidentă o oarecare detașare față de Moscova, totuși românii urmau toate
indicațiile diplomaților sovietici din Atena. Un exemplu în acest sens a fost modul în care România
a acționat în contextul unei scrisori trimise de ambasadorul sovietic la Atena ambasadelor statelor
comuniste de pe spațiu. Prin acel mesaj se solicita statelor satelit să nu mai inițieze sau să accepte
nici un fel de contract sau contact cu guvernul de la Atena în contextul alegerilor din 1961 pe care

le considerau fraudate. România a răspuns acestui mesaj prin stoparea tuturor acțiunilor în plan
cultural.
Activitatea Ambasadei elene din București în primii ani după reluarea relațiilor
diplomatice nu s-a evidențiat prin diversitatea activităților, principalele interese fiind cele
consulare, care se caracterizau în special prin intervenția pe lângă autoritățile române de a acorda
vize cetățenilor sau etnicilor greci pentru a pleca din țară. Nu s-a remarcat nici în privința inițierii
de colaborări pe diverse domenii sau realizarea de proiecte comune.
Acțiunile României în ceea ce privește relațiile pe linie de informare și de presă au avut
succes în Grecia. Dacă la începutul reluării relațiilor diplomatice presa greacă avea mai mult opinii
negative despre statul român și acțiunile sale în plan intern, dar și internațional, în mai puțin de un
an, numărul de articole pozitive la adresa României a crescut semnificativ în detrimentul celor
negative. Prezentarea în detaliu a numărului de articole scrise în presa greacă despre România, dar
și a modului în care au fost tehnoredactate a fost posibilă prin cercetarea rapoartelor întocmite de
ambasada română de la Atena și trimise în centrala MAE.
În schimb, imaginea Greciei în presa română a fost menționată sporadic, în contextul unor
evenimente internaționale care au implicat direct sau indirect statul grec. Întrucât presa română,
care apărea totuși într-un număr diversificat, avea aceeași linie de mesaj, articolele referitoare la
Grecia păstrau un singur mesaj, puternic ideologizat: pozitiv în contextul relațiilor dintre cele două
state sau referitoare la partidele și mișcările de stânga din Grecia și negativ în contextul relațiilor
Greciei cu statele occidentale.
Procesul dezvoltării relațiilor dintre cele două state în domeniul politic, cultural etc. a fost
mult mai lent față de cel al dezvoltării relațiilor economice, lucru cauzat de „fobia” Greciei față de
orice acțiune a statelor comuniste. Un aspect reprezentativ în acest sens a fost chestiunea culturală.
Importante pentru partea română, acțiunile din domeniul cultural întreprinse de diplomații români
în Grecia au fost sabotate de către autoritățile elene, iar elaborarea unui plan concret de acțiuni
între cele două state a fost amânat pentru mai mulți ani. Întrucât alte state occidentale, precum
Franța, au acceptat semnarea unui plan de schimburi culturale prestabilit cu România, cauza
refuzului categoric al grecilor în acest domeniu a fost, pe lângă „pericolul propagandei comuniste”,
problematica aromână.
Chiar și fără un plan prestabilit, dimensiunea culturală a relațiilor diplomatice a fost atinsă
de către cele două state. Au avut loc colaborări în diverse domenii precum: știință prin schimburi

de reviste și participări la conferințe, artă prin expoziții, sport prin organizarea de competiții
sportive între echipe din cele două state dar și prin participarea la Balcaniade, care, în perioada
analizată de noi, s-au desfășurat la Atena și București. De asemenea, au fost organizate turnee ale
mai multor ansambluri folclorice române în Grecia, schimburi de artiști și discuri în domeniul
muzical, colaborări și susțineri de reprezentații teatrale și schimburi în sfera cinematografică. Nu
au lipsit nici spectacolele oferite de partea română în scop caritabil, un exemplu fiind spectacolele
de balet susținute în 1957 în Volos, cu scopul de a ajuta satele lovite de cutremure din regiunea
Magnesia.
Aromânii au fost un subiect „tabu” în relația cu Grecia. Deși au avut parte de un tratament
acceptabil în perioada interbelică, statului român permițându-i-se să ofere ajutor aromânilor din
Grecia, să organizeze școli și biserici în limba română pentru aceștia, la sfârșitul celui de-Al Doilea
Război Mondial au fost reluate acțiunile împotriva acestei minorități, care a rămas nerecunoscută,
ca atare, până în ziua de astăzi. Școlile și bisericile au fost închise iar populația aromână
persecutată. Deși partea română a încercat să discute acest subiect cu autoritățile grecești, inclusiv
pentru redeschiderea unui Consulat la Salonic, cu scopul acordării de ajutor și organizării acestei
minorități, grecii au refuzat orice fel de demersuri în acest sens. Mai mult, în 1963, au condiționat
orice fel de acțiuni în plan bilateral, inclusiv politic, economic și cultural de o declarație publică a
guvernului de la București prin care acesta să-și asume că nu este interesat de aromânii din Grecia
și că nu are în vedere nici o acțiune în acest sens. Pentru a continua dezvoltarea relațiilor, România
s-a conformat cerințelor guvernului de la Atena și a renunțat la orice formă de organizare a
comunității aromâne.
Relațiile economice dintre România și Grecia au reprezentat „motorul” principal al
dezvoltării relațiilor diplomatice dintre cele două state. Deși cu un sold economic în favoarea
României, ambele state s-au bucurat de avantajele schimburilor comerciale. Oferind materii prime
precum petrol și cherestea, România a contribuit, într-o mică măsură, la reconstrucția Greciei după
„tragicul” război civil. În schimb, aceasta a importat o parte dintre materialele necesare procesului
de industrializare pe care tocmai îl derulaseră precum soluții chimice necesare în fabrici, tutun, dar
și alimente, în special măsline și citrice.
Însemnătatea raporturilor comerciale este confirmată de vizita lui Ion Gheorghe Maurer
în Grecia în 1966 când s-au semnat: un Acord pe termen lung privind schimburile comerciale, un
Acord de colaborare economică, industrială și tehnică, un Acord de plăți și un Acord privind

reglementarea problemelor în suspensie. Și în următorii ani, valoarea schimburilor comerciale
cunoaște o creștere semnificativă. De la 70.700.000 lei valută, în 1964 care reprezenta 0,54% din
totalul comerțului exterior al României s-a ajuns în 1970 la 213.300.000 lei valută (exportul
172.000.000 lei, iar importul 40.300.000 lei), reprezentând 0,93% din totalul schimburilor
comerciale ale României în acea perioadă.
Un parcurs mai anevoios l-au avut negocierile din cadrul Comisiei Mixte de evaluare a
solicitărilor refugiaților greci din România în privința despăgubirilor pentru imobilele naționalizate
părăsite de proprietarii greci la repatrierea acestora, acțiuni în cadrul unor fabrici, conturi bancare
etc. Potrivit prevederilor Acordului privind reluarea relațiilor diplomatice, Comisia urma să-și
termine lucrările în maxim cinci luni. Întrucât nu s-a ajuns la o înțelegere în acest sens, lucrările
Comisiei Mixte au fost extinse de mai multe ori, fiind finalizate după șase ani. Discuțiile în această
chestiune au fost mai dificile întrucât natura pretențiilor grecești era diferită în comparație cu a
altor state – număr mare de solicitări (cca. 3000) și numeroase bunuri.
Ideologicul și situația economică a României își pun amprenta și asupra acestor negocieri.
Din punct de vedere ideologic, s-au remarcat modul în care au acționat autoritățile române în
contextul întâlnirilor, dar și a acțiunilor pe care le-au întreprins în țară față de unii greci. În acest
sens, avem ca exemplu arestarea a șase persoane care ar fi trebuit să facă declarații cu privire la
anumite bunuri discutate în cadrul Comisiei.
În ceea ce privește aspectul economic, situația dificilă în care se afla România în acea
perioadă și necesitatea de a acorda despăgubiri de război mai multor state au făcut ca membrii
delegației române să limiteze cât mai mult sumele care ar fi putut să fie acordate grecilor. Aceste
decizii erau întărite prin faptul că partea română considera că Grecia nu se încadra Articolului 23
din Tratatul de Pace de la Paris. Într-un final, ambele delegații au ajuns la compromis, lucrările
comisiei mixte finalizându-se în 1964.
Amprenta asupra politicii externe a celor două țări, inclusiv asupra relațiilor diplomatice,
a fost marcată de apartenența acestora la diferite comunități internaționale: România stat satelit
URSS, membră a Tratatului de la Varșovia și a CAER, iar Grecia membră NATO, ulterior aliată
cu Comunitatea Europeană. Nici una dintre ele nu a acționat independent, ambele fiind influențate
de statele de care depindeau din punct de vedere ideologic și/sau economic. Cu toate acestea, este
de remarcat că deschiderea României către Grecia a fost o chestiune strict bilaterală, coordonată
de interesele naționale, Bucureștiul nefiind un vector pentru interesele URSS în zonă.
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