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Д-Р ПАНАЙОТИС СИМИТИС

Младият човек, когото семейство Илиеви прати у дома бе 
д-р Панайотис Симитис. Той току-що бе завършил медицина 
в България, предстоеше му заминаване за Гърция, но бързаше 
да се върне пак тук, за да специализира тропическа медицина. 
Имал професори познати от Атинския университет, но търсел 
и от тук помощ, за да му се издейства една стипендия. Моята 
съпруга, като научен сътрудник в подобен институт би могла 
в нещо да му помогне.

Седем години - шест за медицината и една предварителна 
за учене на български език, бе живял този момък в нашата 
Родина. В последните 3-4 години си създал „роман“ с голямата 
дъщеря на Илиеви. Съпругът Арсо явно не одобряваше 
връзката, но жена му - хитра и прагматична като всяка жена 
- здраво държеше да не изпусне добрата партия.

Арсо Илиев ми беше обещал да даде един адрес на гръцки 
емигрант в Солун. Този грък прекарал в България повече от 
30 години /от 1949 година/, но преди 5-6 години - след дадената 
амнистия - се завърнал в своята Родина. Изглежда, същия 
адрес ми даде д-р Панайотис Симитис, но Илиев отрече да 
е същия човек. Впрочем, не това е важното. Исках да подчертая, 
че това момче през целия си живот, включително тук в 
България се бе сраснал с работници и комунисти.

В нашия дом влезе едно нисичко, почти голобрадо момче, 
усмихнато и приветливо. И „демократично“, ако се съди по 
скромния му костюм, непринуденото, простоватичко държане. 
Говореше добре български, но сякаш не разбираше въпросите, 
та отговорите му бяха непълни и неясни.
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Най-напред го подхванаха двете мои докторици - съпругата 
и дъщерята:

- Имате ли задължително разпределение; каква заплата ще 
получавате като млад лекар; разрешена ли е частната лекарска 
практика в Гърция; колко се плаща на един лекарски преглед, 
и т. н., и т. н.

Аз нервничех, тъй като по друг повод съм извикал този 
момък, но информацията гдето даде по този въпрос е много 
интересна. И ценна, защото можехме да си създадем отчасти 
представа за тази страна.

- В последните години /“след идването на Папандреус“ - 
преведох наум/ е въведено задължително разпределение на 
младите лекари. Но за разлика от България срокът е само 
една година. Младият лекар може да поиска да бъде 
разпределен в Атина, областните градове /номи/ и други 
големи или по-малки градове. В първия случай ще получава 
60.000 драхми месечно, във втория /средните градове/ по 
80.000 драхми, без добавките, дежурствата и други подобни. 
А отиде ли по границите, островите - 100.000 драхми. /Сто 
хиляди драхми - казах си аз - но това много ли е, малко ли 
е“/.

- Пак в последно време /“Значи пак ПАСОК“/ всички 
частни клиники са иззети от Държавата /“браво‘7 и е забранена 
частната лекарска практика.

- Ама как така? - ахнаха двете мои жени.
С бедния си български език /а може би и мисъл/ нашия 

гост изясни, че забраната за частна практика се отнася за 
онези лекари, постъпили на държавна или общинска служба. 
С други думи: щом си на държавен пост, щом носиш частица 
от „империума на държавата“, нямаш правото да лекуваш на 
„частно“. Не можеш да мешаш държавното с частното, гдето 
у нас е станало неписан закон. Виж, ако желаеш /ако имаш 
тупето/, отвори си частен кабинет, тури си фирмата, закачи 
табелата „Приема болни“ и си работи. Никой не ти пречи,
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но не ще и да ти помага.
Време е да отнема думата на двете жени. Да си насоча 

разговора към темата, гдето сега най-ме интересува: носи ли 
някоя и друга драхма; каквае базата - материалната база на 
този народец, с който утре се срещаме:

- Много съжалявам, че така Ви ангажираме. Тръгваме за 
Гърция, а нямаме пукната драхма. Хляб не можем да си купим 
първите дни.

- Обещах да намеря 1000 - 2000 драхми от мои приятели, 
нямаше ги. Една колежка ми даде 500 драхми, и толкова Ви 
нося.

- Добре, добре - и на толкова сме благодарни. Сега да 
видим колко струват. Ние си направихме сметка, че ако от 
„Шипка“ ни бяха дали драхми, а не долари, повече пари щяхме 
да имаме.

- Не, не сте се излъгали. Доларът по-добре ще размените. 
Сега в Гърция е въведен някакъв контрол над 'долара и ще 
видите, че така е по-добре.

Ето ти „ново двайсет“.
ПАСОК въвел ограничения. Значи не може човек /грък в 

случая/ да влезе в банката, да даде една шепа драхми и да 
каже „дайте ми толкова и толкова долари“. Вероятно не е 
чак така, както тук - да нямаш право долар да погледнеш 
- ама тази работа хич не ми харесва. Ще видя дали се харесва 
на гърците.

- Какъв е официалният курс на драхмата спрямо долара?
- Той се мени, но сега е около 133 - 134 драхми за долар. 

Всеки би дал веднага 140 драхми за долар.
- Добре. А сега: какъв е реалният курс на лева спрямо 

драхмата?
- Нашите хора, гдето идват тук, продават 34 драхми за един 

лев. Доларът струва в България „на черно“ четири лева / б. 
а. ех, да е още четири/. Като се раздели 140 на четири, прави 
34 драхми.
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Впуснахме се в по-непосредствен разговор. Подхващах 
отделните теми така, че все още нещичко да разбера за 
живота там. За живота на обикновения човек, какъвто 
несъмнено бе и младият ни познат.

- Вероятно на вашите родители никак не им е лесно да 
издържат син в чужбина. Какво работят таткото и майката.

- Майка ми е работничка в една тухларска фабрика и 
получава към 40.000 драхми. Татко ми е строителен работник 
и докарва към 60.000 драхми. Но той много работи. След три 
часа след обед, като свърши работата си, ходи да работи на 
други места, та взема доста пари. Аз не съм стипендиант и 
моите родители плащат на българската държава по 350 долара 
месечно, от които аз получавам 120 лева. Сега по-малкият 
ми брат ще следва медицина, но ще учи в Югославия, в Ниш. 
В Югославия ни е по-евтино.

- Браво на тия родители. Да изучат двама лекари това 
никак не е малко. Но в Гърция не отпускат ли стипендии? 
В нас, знаете, всеки трети студент е стипендиант.

- На мен Гръцката комунистическа партия предложи 
стипендия, но ние отказахме ....

Нещо издълбоко ме сряза. „Ние отказахме“: Симитис, 
майка му, баща му, отказали помощта на Гръцката 
комунистическа партия. Партията на гръцкия пролетариат, 
към който баща, майка, цялото семейство се числят, което 
е тяхната среда, техен бит, тяхна същност. Защо? По силата 
на какви психологически закони е станало това?

Съвместният ни разговор на тази тема оформи отговора 
на този голям - най-големия - въпрос. Семейство Симитис 
живее в едно градче /по средата между Солун и Атина/, с не 
повече от 6000 - 7000 жители. Не са кореняци. Родното гнездо 
е едно село на 8 - 10 километра от градчето. Засилената 
урбанизация, а успоредно с това и миграцията, ги изтласква 
от селото, за да дойдат в града - вече като пролетарии. 
Наемни работници, чийто труд изстисква експлоататора. Няма
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спор, че гръцките комунисти веднага са ги потърсили, 
несъмнено са ги включили в своята среда и както виждаме, 
е станало нещо твърде значимо. Предложили са парична 
помощ - постоянна стипендия на сина на тези работници, за 
да се учи в странство.

Но защо „Те“ отказали?
Първият и най-прост отговор е: не са желали да поемат 

ангажимент. И този отговор е верен, при условие че 
задълбочено го осмислим. Защото и обратния отговор: „че 
защо да не поеме ангажимент“, също ще намери достатъчно 
убедителни доводи. При това още по-морални доводи: поема 
ангажимент спрямо класата си, себеподобните си, става техен 
интелектуален елит. Виждаме по-убедителна аргументация:

Но защо „Те“ са отказали?
Марксическата етика ни учи, че да се прегърне комунисти

ческият мироглед трябват две основни психологически 
предпоставки.

Първата: Човекът /работникът/ да осъзнае, че е експлоа
тиран, че трудът му се ограбва от капиталиста. Точно това 
значи „класоосъзнат“. Доразвитието на това убеждение води 
- неминуемо трябва да води - до разпалване на емоцията 
„класова ненавист“, която, реализирана обективно, трябва 
да се изрази в „борба“ за смазване на ненавистния 
експлоататорски строй“.

Семейство Симитис „класосъзнати“ работници ли са, или 
не? Имам еднаквите основания да кажа и „да“, и „не“. В 
случая очевидно те са се „класоосъзнали“: знаят си чергата, 
дружат с работници - комунисти, считат, че работодателя - 
капиталист им плаща малко, а той лапа много. Пак ще 
запитам: защо тогава майката и таткото са отказали на 
комунистическата партия да дадат детето си за елитен неин 
кадър?

Защото следва да се даде отговор на втората марксическа 
психологическа предпоставка.
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Всичко това, което казахме по-горе за класоосъзнаване, за 
класова ненавист, за борба за смъкване на експлоататорския 
строй и изграждане на безкласовото общество /първоначално 
под ръководството на комунистическата партия/ е 
недостатъчно.

Човекът /работник/ трябва да скъса с „вредната илюзия на 
частнособственичеството“, т.е. илюзията за възможността, че 
някога може да разбогатее, да израсне във филнацията на 
обществения и духовен живот на буржоазно-класовото 
общество.

Изглежда, че именно е тази „илюзия“ семейство Симитис 
не са могли да се разделят. Те си знаят своя хал на работници, 
най-обикновени, неквалифицирани работници. Работят и ден, 
и нощ. Но те искат... Какво искат? Техните деца да станат 
лекари, инженери, може би писатели, съдии, висши 
администратори. Защо да ги „завинтват“ в редовете на 
работническата класа и „нейния авангард“. Нека учат, нека 
бъдат свободни, нека растат свободни. Техният път не е в това 
да се разруши обществото. Което я стане, я не. Пък и да стане, 
какво? Я по-добре ще се наредят децата, я не!

Прекрасни родители!
Сега вече „думата има“ младият доктор Симитис. Ще 

оправдае ли очакванията на своите родители? Ще осъществи 
ли той своите илюзии и мечти да стане лекар /това вече е 
факт/, известен лекар, прочут /след това богат/ в града, в 
Атина, в цяла Гърция.

Д-р Панайотис Симитис „избра свободата“ /до колкото 
човек може да бъде свободен, в което и да е човешко общество/

Зная един аналогичен на д-р Панайотис случай, станал в 
Сирия. Преди двадесетина години в България идва едно бедно 
сирийско момче да следва медицина. Толкова бедно, че се 
оженва за една българка - медицинска сестра, двадесет години 
по-възрастна от него. Като всеки бедняк /така е прието да 
се мисли/ това момче е стипендиант на сирийските комунисти
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и всъщност те /наред с българката/ поели издръжката му в 
Софийския Университет. Младият сириец става лекар, връща 
се в Родината, поглъща го работата. Работи като лекар на 
две-три места, има частен кабинет, започва да печели /ако 
това е най-важното/ луди пари. Сирийските комунисти започват 
да го обикалят и искат да им връща /не само в пари/, това, 
което те са платили. Искат да се придържа към тесногръдите 
партийно-класови интереси на сирийските комунисти, впрочем. 
Как ще се справи с това някогашният български възпитаник 
не зная.

Семейство Симитис, включително младият Панайотис, са 
излезли по-умни, за да отрекат подобен ангажимент и 
предпочетат пътя на свободата... Пък каквото сабя „покаже“.

Най-сърдечно се сбогувах с младия - български или гръцки, 
не знам - лекар. Пожелах му вяра в собствените сили, успех, 
любов, щастие. Въобще пожелах му тези скъпи неща, гдето 
с пари не може да се купят.

Стана нещо дума за работническата класа, та по този повод 
искам да споделя нещичко с тебе, бай Алеко.

- Бяха минали едва 40-50 години откакто ти се бе завърнал 
от Америка, нататък се упътиха двама руско-съветски писатели 
Илф и Петров. Криво да седим право да говорим и те написаха 
една хубава книга за Америка, обикновената, „едноетажната“ 
Америка.

Пътуват те из необятната страна с автомобил и качват где 
когото срещнат. По едно време взимат в колата си и един 
работник, ама истински работник - пролетар. И започват 
двамата писатели - хумористи една агитация над работника:

- Вие сте експлоатирани! Трябва да осъзнаете това, да се 
сдружите и да свалите от власт капиталистите. Да им се 
вземат всички милиони. Така ли е?

- Така е - рекъл американският работник - да им се вземат 
милионите.
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Помълчал и добавил:
- Ама да им се остави един!
Разбра ли какво е станало, бай Алеко? И този бедняк 

мечтае и вярва, че ще стане милионер. Тъй е „идеали трябват“, 
както бе го казал, мечти и въображение трябва на човека и 
не иска да му се тури „таванче“ отгоре. Така и таткото, и 
майката на младото гръцко докторче. Не щат да дават детето 
си на Партията на хленчещите, ами сами му разбиват пъртина. 
По-нататък той сам ще върви по отъпканото.
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