«Η Κορακάκη.... δεν πήγε στο Ρίο»

Τη δική της εκδοχή έδωσε στο Facebook η χρυσή Ολυμπιονίκης στη σκοποβολή,
Αννα Κορακάκη, για την απουσία της από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
Προεδρικό Μέγαρο την Πέμπτη, προς τιμήν των Eλλήνων ολυμπιονικών του 2016:
«Με απογοήτευσε τρομερά το ότι κανένας τελικά δεν με ενημέρωσε»

Τελικά τι έγινε; Ξέχασαν οι διοργανωτές της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε
στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν των Ελλήνων που διακρίθηκαν στη Βραζιλία να
προσκαλέσουν την Αννα Κορακάκη, την αθλήτρια που κέρδισε το πρώτο ελληνικό
μετάλλιο στη φετινή οργάνωση των αγώνων; Ή ο λόγος της απουσίας της ήταν ότι
η ίδια δεν μπορούσε καθώς βρισκόταν σε διακοπές στο εξωτερικό; Την αλήθεια
θέλησε να αποκαλύψει η ίδια η Αννα Κορακάκη με ανάρτησή της στο Facebook, όπου
δηλώνει εμφατικά –απογοητευμένη- ότι κανένας δεν την προσκάλεσε. Σύμφωνα με
την ίδια, η αρχική ημερομηνία της εκδήλωσης είχε οριστεί για τις αρχές
Σεπτεμβρίου. Είχε συμφωνηθεί ότι σε περίπτωση που γινόταν νωρίτερα, η ίδια θα
ενημερωνόταν ώστε να προλάβει να αλλάξει τα εισιτήριά της. Αυτό δεν έγινε
ποτέ, με αποτέλεσμα να απουσιάζει από την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
-εσπευσμένα- το μεσημέρι της Πέμπτης και να γράφει η ίδια ότι οι επιτυχίες της
«δεν υπάρχουν, είναι φαντάσματα».
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«Ηρθε η ώρα να αποκατασταθεί η αλήθεια και να μπει τέλος στα ψέματα και τις
υποθέσεις του καθένα περί πρόσκλησής μου στο προεδρικό μέγαρο σήμερα για την
υποδοχή των Ολυμπιονικών από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας», έγραψε στο
σχόλιό της στον λογαριασμό της στο Facebook.

Οι προσπάθειες των υπαίτιων να παραποιήσουν αυτή την αλήθεια προκειμένου να
δικαιολογήσουν το αδικαιολόγητο «λάθος» τους είναι θλιβερές και αναξιοπρεπείς.
Λοιπόν, ουδέποτε προσκλήθηκα, από κανέναν, να παρεβρεθώ εκεί και το ότι
βρίσκομαι σε διακοπές στο εξωτερικό δεν είναι ο λόγος που δεν πήγα, όπως τόσοι
και τόσοι αναφέρουν. Είναι μόνο μία πολύ καλή δικαιολογία για εκείνους που
επέλεξαν να μη βρίσκομαι σήμερα εκεί -γιατί απλά δεν πιστεύω ότι με ξέχασαν- το
επέλεξαν.

Πριν την επιστροφή μου από τη Βραζιλία στην Ελλάδα και κατόπιν συνεννόησης με
το αρχηγείο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ειπώθηκε ότι η εκδήλωση θα
πραγματοποιηθεί τις πρώτες ημέρες του Σεπτέμβρη. Στην περίπτωση όμως που
θα πραγματοποιούνταν νωρίτερα, συμφωνήσαμε στο να με ενημερώσουν μία, δύο
ημέρες πριν την ημερομηνία που αποφασίστηκε η συνάντηση, ώστε να αλλάξω τα
εισιτήριά μου και να επιστρέψω για να είμαι εκεί μαζί με τους υπόλοιπους αθλητές.
Με απογοήτευσε τρομερά το ότι κανένας -απολύτως κανένας- τελικά δεν με
ενημέρωσε-πληροφόρησε-ρώτησε καν, όπως είχε συμφωνηθεί. Και αυτό έρχεται να
προστεθεί σε δεκάδες ανάλογες συμπεριφορές εις βάρος μου μέχρι σήμερα. Η
Κορακάκη δεν υπάρχει, δεν πήγε στο Ρίο, οι επιτυχίες της είναι φαντάσματα, δεν
υπάρχουν. Aλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά…

Αυτό που θέλω να πω και να το θυμούνται όλοι, είναι ότι εγώ μάτωνα, ματώνω και
θα ματώνω για πάντα να αγωνίζομαι για τη χώρα μας, την Ελλάδα, να σηκώνω
ψηλά τη σημαία μας και να δίνω λίγη χαρά σε όλους τους Eλληνες και τον κόσμο
που με στηρίζει, με πιστεύει και μου δίνει δύναμη με τις ευχές και την αγάπη του
και τον ευχαριστώ από καρδιάς γι’αυτό!

Κανείς και τίποτα δεν πρόκειται ποτέ να με ρίξει. Κι αυτό γιατί ανήκω σε μια
οικογένεια δεμένη, που μ’έχει εξοπλίσει με ατσάλινη θέληση, πείσμα και δύναμη
-τόση που πολλοί δεν την αντέχουν.

Αφού δεν εγκατέλειψα μέχρι τώρα με τόσες δυσκολίες, εμπόδια και τρικλοποδιές,
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δεν θα εγκατάλειψω ποτέ.

Oπως επίσης ποτέ δεν θα φύγω από τη χώρα μου.

Oσοι δεν το αντέχουν, ας φύγουν εκείνοι.

Νωρίτερα, ύστερα από δηλώσεις του πατέρα της αθλήτριας, Τάσου Κορακάκη,
πηγές από το Προεδρικό Μέγαρο είχαν παρουσιάσει μία διαφορετική εκδοχή.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες τους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε
επικοινωνήσει προσωπικά με τον πατέρα της αθλήτριας, ο οποίος και τον
ενημέρωσε ότι η Αννα Κορακάκη δεν μπορεί να παρευρεθεί στην εκδήλωση καθώς
βρίσκεται εκτός Ελλάδας.
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