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Με το γράμμα μου αυτό δεν απευθύνομαι στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος 
αλλά στο φ ίλο μου Κώστα Σημίτη. Και αυτό γ ιατί δεν θα ήθελα να 
χρησιμοποιηθεί πολιτικά.

Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου 
διορίσθηκε από εμένα τον Αύγουστο του ‘95. Ο Α. Παπανδρέου 
ετοποθέτησε ως Πρόεδρο τον Α. Πουλή, τον οποίο ε ίχε  εισηγηθεί και 
σ ’εμένα ως ικανό τεχνοκράτη ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου σύμφωνα με το νόμο 
δωρεάς έχε ι τριετή θητεία και δεν αντικαθίσταται.

Ο Υπουργός Υγείας προ μηνός περίπου α ιφνιδ ίω ς εζήτησε από τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου να του υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους. 
Ολοι με ενημέρωσαν και προκειμένου να μην δημιουργηθεί πολιτικό 
πρόβλημα τους υπέδειξα ότι έπρεπε να παραιτηθούν και αμέσως 
παραιτήθηκαν. Φυσικά το να μην με ενημερώσει κανείς από την 
Κυβέρνηση γ ιά  τους λόγους της παραιτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
όταν μάλιστα εργάζομαι στον ίδιο χώρο, δεν μπορεί από κανένα να 
θεωρηθεί ευπρεπής πράξη. Δεν συζητώ καθόλου το φ ιλική.

Και επειδή είμα ι βέβαιος ότι αυτό δεν το απεφάσισες εσύ, θα πρέπει να 
σου πω ότι κατά κάποιο τρόπο χρεώνεσαι μία πράξη μη σεβασμού όχι μόνο 
του προσώπου μου αλλά ίσως κατ’επέκταση και του Ανδρέα Παπανδρέου, 
ο οποίος ουσιαστικά ήταν υπεύθυνος γιά το διορισμό του Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Εκτοτε έχε ι παρέλθει μήνας που το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 
είναι ακέφαλο διο ικητικά και οι διάφοροι προσπαθούν να πλησιάσουν τους 
διαφόρους γιά να επιτύχουν κάποιο διορισμό.

Επειδή υπάρχουν ατασθαλείες τις οποίες το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει 
και που είμαι βέβαιος ότι ο διαχειρ ιστικός έλεγχος που γίνεται θα 
αναδείξει, θα ήθελα για τελευταία φορά να είμαι εντάξει απένταντι σου 
και να σου το γνωρίσω εγγράφως.

Λυπούμαι γιά όλα αυτά και ιδ ια ίτερα γιά το ότι δεν περίμενα να γίνονται 
όλες αυτές οι μεταβολές στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και να 
μην μου ζητηθεί από κανένα η γνώμη. Κατ’ανάγκην θα περιμένω το νέο 
Δ ιοικητικό Συμβούλιο και θα σε ενημερώσω.


