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ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

ΓΑΛΑΖΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΜΕ 
Σκληρή επίθεση του πρωθυπουργού προς τα δύο άκρα, επαναβεβαίωση της δεξιάς ατζέντας στο Μεταναστευτικό και    στα θέµατα της ασφάλειας, αλλά και γενικό προσκλητήριο ενότητας προς όλους όσοι έχουν αποχωρήσει από το κόµµα

Ο κ. Αντώνης Σαµαράς πίνει πορτοκαλάδα 
για να ανακτήσει τις δυνάµεις του

Ανησυχία από την ξαφνική αδιαθεσία
Μια ίωση, συνεπικουρούµενη από την πολιτική πίεση των ηµερών, κατέβαλαν τον πρωθυπουργό, ο οποίος  διέκοψε την οµιλία του, αλλά τελικά επέστρεψε στο βήµα

ναβρήκε λίγο το χρώµα του, µαζεύοντας ό,τι 
δυνάµεις τού είχαν αποµείνει, ανέβηκε ξανά 
στο πόντιουµ µέσα στα χειροκροτήµατα των 
συνέδρων και συνέχισε ολοκληρώνοντας την 
οµιλία του - αν και συντετµηµένη. 

Από την αρχή της εβδοµάδας τον πρωθυ-
πουργό ταλαιπωρούσε µια ίωση γαστρεντε-
ρίτιδας, τα συµπτώµατα της οποίας επιδεινώ-
θηκαν από την πολιτική πίεση των ηµέρων. Ο 
ίδιος δεν θέλησε να αναβάλει καµία από τις 
προγραµµατισµένες δραστηριότητές του. Για 

όσους τον γνωρίζουν ήταν εµφανές ότι ήταν 
καταβεβληµένος ήδη από τη συνεδρίαση του 
νέου Υπουργικού Συµβουλίου την περασµένη 
Τρίτη. Την Τετάρτη είχε κανονικό πρόγραµµα 
και συναντήσεις στο Μέγαρο Μαξίµου και τα 
εγκαίνια του νέου προβλήτα της Cosco στον 
Πειραιά. Την Πέµπτη το πρωί και προτού 
επανέλθει αναχώρησε για τις Βρυξέλλες προ-
κειµένου να πάρει µέρος στη Σύνοδο Κορυφής 
της Ε.Ε. Την Παρασκευή επέστρεψε και πήγε 
κατευθείαν στο συνέδριο. Μάλιστα ενώ ήταν 

εν πτήσει προς την Αθήνα επεξεργαζόταν την 
οµιλία που θα έκανε στο ξεκίνηµά του. Φυσι-
κά όλες αυτές τις ηµέρες απέρριψε όλες τις 
συµβουλές φίλων και συνεργατών του να ξε-
κουραστεί και να αναβάλει κάποια από τις 
προγραµµατισµένες δραστηριότητές του, 
µέχρι που στο τέλος δεν άντεξε. Μετά το 
επεισόδιο στο συνεδριακό κέντρο ο κ. Σαµα-
ράς πήγε στο σπίτι του καθώς θεώρησε ότι µε 
αρκετή ξεκούραση θα το ξεπεράσει χωρίς 
περαιτέρω νοσοκοµειακή φροντίδα. 

γαλαζιο συνεδριο με «κοκκινεσ» γραμμεσ
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