
χει άλλη αίσθηση το χρυσό σε μια δεύτερη Ολυμπιά-
δα; Ναι, η δεύτερη φορά ήταν πολύ ξεχωριστή διότι
δεν είναι εύκολο σε δυο συνεχόμενες ολυμπιάδες να
κατακτάς χρυσό μετάλλιο. Όταν ήμουν στο βάθρο
ένιωθα πολύ πιο περήφανη και συγκινημένη από την
Αθήνα. 
Ποια ήταν η πιο ωραία στιγμή; Η στιγμή που άκουσα
τον εθνικό ύμνο, αλλά όλη η διαδικασία ήταν κάτι πο-
λύ ξεχωριστό.
Η πιο δύσκολη στιγμή; Το δύσκολο είναι μέσα στο δω-
μάτιο πριν να βγούμε για τους αγώνες, όπου όλοι οι
αθλητές έχουν το άγχος της κούρσας. Είχα όμως δου-
λέψει πάρα πολύ τον ψυχολογικό τομέα με την αθλη-
τική ψυχολόγο Μαρία Ψιχουντάκη και κατάφερα όταν
πήγα στο Πεκίνο να είμαι αρκετά ψύχραιμη.
Μέσα στην πισίνα πώς ξέρεις σε ποια θέση είσαι; Στο
Πεκίνο ήμουν τόσο συγκεντρωμένη στον εαυτό μου
που ήταν η πρώτη φορά που δεν ένιωθα τις άλλες δί-
πλα μου. Πάλεψα με τον εαυτό μου και τα κατάφερα.
Πότε κατάλαβες ότι ήσουν πρώτη; Όταν τερμάτισα
άκουσα τα χειροκροτήματα και μετά τον εκφωνητή
να λέει το όνομά μου. Τότε χαμογέλασα. 
Από πού αντλείς όλη αυτή τη δύναμη; Από τη θέλη-
ση που όλοι κρύβουμε μέσα μας, απλά έρχεται μια
δεδομένη στιγμή που μας δίνει το κίνητρο να την βγά-
λουμε προς τα έξω. 
Ο δρόμος προς την κορυφή ήταν δύσκολος; Η λέξη
δύσκολος είναι πολύ απλή για όσα πέρασα. Ο δρό-
μος ήταν πολύ βαρύς ειδικά μετά το 2004 που είχα
πάρει το πρώτο χρυσό μετάλλιο. Για να φτάσεις κά-
που κάνεις κάποιες θυσίες, για να πας από εκεί πιο
πάνω ήταν πολύ περισσότερες οι δυσκολίες ακόμα
και αγωνιστικά. Όταν επιλέξεις τον πρωταθλητισμό
πρέπει να τον υπηρετείς.
Πότε τον επέλεξες; Πηγαίνοντας μικρή στους πρώ-
τους μου αγώνες και κερδίζοντας χρυσό μετάλλιο
μπήκα στους ρυθμούς της πρωτιάς. Βέβαια πάντα
ήθελα να είμαι πρώτη σε όλα, στο σχολείο, ακόμα και
όταν έπαιζα με τα αδέλφια μου επιτραπέζια παιχνί-
δια δεν μπορούσα να χάνω. Νομίζω ότι είναι θέμα χα-
ρακτήρα. 
Σε τι ηλικία μπήκε ο στόχος του χρυσού σε ολυμπιά-
δα; Όταν το 2001 εντάχθηκα στην παραολυμπιακή
ομοσπονδία, διότι μέχρι τότε λάμβανα μέρος με αρ-
τιμελείς αθλητές. Πήγα στους πρώτους μου αγώνες
το 2002 στους κοινοπολιτειακούς και από τότε είχα
βάλει στόχο την ολυμπιάδα της Αθήνας.
Ο δρόμος... ήθελε πάρα πολλές θυσίες.
Δεν έζησες την εφηβεία, τις νεανικές παρέες;  Όχι,
διότι το κολύμπι θέλει πολλές ώρες καθημερινής
προπόνησης, γυμναστήριο, θεραπείες, διατροφο-
λόγο, κ.λπ., δεν μπορείς να πάρεις χρυσό μετάλλιο
αν δεν έχεις μια ομάδα ειδικών να δουλεύει μαζί
σου.
Καταλαβαίνεις πότε ένα πρόγραμμα σε βοηθά και
πότε όχι; Ναι, το 2004 πηγαίνοντας στην Αθήνα άλ-
λαξα προπονητή, πήγα στον Γιάννη Αλεξάκη και στην
αρχή δεν τον εμπιστευόμουν. Ήμουν εννιά χρόνια
με τον Τάσο Χρυσάνθου, συνήθισα με έναν άλφα
τρόπο προπόνησης και όταν μου τον άλλαξαν δεν
προσαρμόστηκα εύκολα. Μου πήρε δυο χρόνια για
να εμπιστευτώ τον προπονητή μου. 
Δύσκολα εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους; Ναι, διότι
πολύ νωρίς απογοητεύτηκα από ανθρώπους. 

Πώς βρέθηκες στην Αθήνα; Μετά το 2004 πήγα για σπου-
δές στην Αθήνα. Είχα πάρει θέση στη Γυμναστική Ακα-
δημία, αλλά δεν μου άρεσε. Πήρα υποτροφία στο Κολέ-
γιο New York. Ίσως ασχοληθώ με τηλεόραση και ραδιό-
φωνο.
Αθλητικογράφος;  Όχι, δεν θέλω να ασχοληθώ με τον
αθλητισμό, διότι κουράστηκα πάρα πολύ ψυχολογικά τό-
σα χρόνια και θέλω να κάνω κάτι για να προσφέρω στην
κοινωνία.
Η προετοιμασία στην Ελλάδα γίνεται μέσα από μια δια-
κρατική συμφωνία; Ναι, διότι τα έξοδα είναι πάρα πολ-
λά και έπρεπε να γίνει αυτή η συμφωνία για να καλύ-
πτονται κάποια έξοδα. 
Έχεις μια πικρία;  Δυστυχώς ναι. Νιώθω αδικημένη από
αυτή την κατάσταση.
Αν έλθει η δικαίωση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;
Δεν θέλω να περιμένω το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, νομί-
ζω ότι είναι κρίμα και για την Κύπρο και για μένα.
Πώς είναι η ζωή σου στην Αθήνα; Πολύ ανιαρή... Ξυπνώ
κατά τις επτά και ετοιμάζομαι για πάω προπόνηση, μετά
σπίτι, μεσημεριανό, ύπνος, ξανά προπόνηση, γυμνα-
στήριο, μασάζ, φυσιοθεραπείες. Κοιμούμαι στις δέκα το
βράδυ.
Τι στερείσαι από φαγητό; Τα γλυκά, μπορεί να μη φάω

φαΐ αλλά όχι γλυκά. 
Έξω βγαίνεις; Όχι. Κάθε Δευτέρα λέω το Σάββατο θα βγω
και κάθε Σάββατο είμαι τόσο κουρασμένη που μένω σπί-
τι. 
Πότε διασκεδάζεις; Δεν ξέρω... Βγήκα έξω στην Κίνα με-
τά τους αγώνες, πριν την Κίνα είχα βγει έξω τον προη-
γούμενο Δεκέμβρη.
Η επόμενη έξοδος σου θα είναι παραμονές πρωτοχρο-
νιάς; γελά... 
Στην Αθήνα ζεις μόνη; Ναι και ταλαιπωρήθηκα πάρα
πολύ. 
Η μουσική... με ηρεμεί και ακούω τα πάντα ανάλογα με
τη διάθεσή μου.
Ο έρωτας... πήγε μόνιμα διακοπές (γελά)... τον περιμέ-
νω να γυρίσει.
Τα ταξίδια σού αρέσουν; Με κούρασαν.
Τα ψώνια; Όχι, τα λατρεύω.  Από μικρή ήθελα να συν-
δυάζω τα ρούχα μου, να είμαι περιποιημένη. Το πρωί στις
οκτώ που θα πάω προπόνηση πρέπει να ντυθώ καλά, να
κτενιστώ, κ.λπ. 
Τι σε δίδαξε ο πρωταθλητισμός; Να είμαι συνεπής, υπά-
κουη, έμαθα να είμαι ευγενική, πήρα όλα τα εφόδια για
τη ζωή.
Πώς ονειρεύεσαι τη ζωή σου; Θέλω να είμαι πετυχημέ-

νη σε εκείνο που θα ακολουθήσω ως επάγγελμα, να εί-
μαι ευτυχισμένη.
Τι είναι ευτυχία; Πιστεύω ότι ευτυχία είναι να έχεις δίπλα
σου ανθρώπους που πραγματικά να σε αγαπούν.
Οι περισσότεροι άνθρωποι που ήταν δίπλα σου δεν σε
αγαπούσαν πραγματικά;  Πολύ λίγοι, κάποιοι με πλήγω-
σαν. Ακούω σχόλια αρνητικά για μένα.
Εγώ ακούω ότι είσαι η πριγκίπισσα της πισίνας. Εγώ ακούω
«τούτη νομίζει ότι κάποια είναι» και δεν καταλαβαίνουν
ότι μπορεί να περάσω από δίπλα σου, να μη σε χαιρετή-
σω διότι δεν σε βλέπω λόγω του προβλήματός μου. 
Ο επόμενος στόχος είναι... το 2009 στο παγκόμιο πρω-
τάθλημα 25άρας πισίνας στο Ρίο στη Βραζιλία και το 2010
το παγκόσμιο πρωτάθλημα της διεθνούς ομοσπονδίας
στην Ολλανδία.
Οι παραολυμπιακοί του Λονδίνου; Είναι πολύ μακριά, θα
ξεκινώ με αυτή την προοπτική αλλά μέσα στα τέσσερα
χρόνια μπορεί να συμβούν πάρα πολλά.
Μετά από δυο Ολυμπιάδες... πέτυχα το ακατόρθωτο,
έφτασα την απόλυτη επιτυχία. Θέλω να βελτιωθώ ως άν-
θρωπος, να δουλέψω εκείνο που άφησα πίσω με τον πρω-
ταθλητισμό, τις ανθρώπινες σχέσεις. Θέλω να έχω μια
πετυχημένη επαγγελματική καριέρα και πάνω από όλα
υγεία. Να μπορώ να προσφέρω στον κόσμο. 

> «Κέρδισα πολλά κι απ’ όσους κατάφεραν να με βγάλουν από το δρόμο μου» 
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«Θέλω να προσφέρω στην κοινωνία»

ΚΑΡΟΛΙΝΑ
ΠΕΛΕΝΔΡΙΤΟΥ
Σε εντυπωσιάζει με την
ωριμότητα και την ομορ-
φιά της. Η πίκρα δεν λέει
να φύγει από την ψυχή
της, παρά τα δυο χρυσά
μετάλλια στους παραολυ-
μπιακούς. Η Καρολίνα
Πελενδρίτου ωρίμασε νω-
ρίς. Από τη μια το πρό-
βλημα υγείας και από την
άλλη ο αγώνας για δικαί-
ωση των αθλητών των πα-
ραολυμπιακών από την
Κυπριακή Πολιτεία. 

Η Κύπρια πριγκίπισσα της πισίνας

Η οδύσσεια 
της κορυφής
Ο δρόμος προς την κορυφή... ήταν
οδύσσεια, αλλά έφτασα στο τέλος στην
Ιθάκη.
Πολλοί χάνονται στο δρόμο από Λαι-
στρυγόνες και Κύκλωπες. Κάποιοι ναι
χάνονται, αλλά από τη διαδρομή κερδί-
ζεις πολλά. Η Ιθάκη είναι μια στιγμή και
αμέσως ξαναξεκινάς το ταξίδι που είναι
γεμάτο μικρές χαρές. 
Όταν σε σταματά ο κόσμος... αυτό είναι
η μεγαλύτερή μου χαρά, το ότι αναγνωρί-
ζουν αυτό που κάνω. 
Οι ιθύνοντες όμως; Οι ιθύνοντες δεν
μπορούν να αλλάξουν τα συναισθήματα
του κόσμου, κατάφεραν όμως να με πλη-
γώσουν.
Η Πολιτεία και ο ΚΟΑ υλοποίησαν τις
υποσχέσεις τους; Ακόμα.
Πόσα χρόνια περιμένεις; Έξι. Το 2002
ήταν η πρώτη μου συμμετοχή με τους πα-
ραολυμπιακούς στο παγκόσμιο πρωτά-
θλημα. Ήλθα δεύτερη και όλα τα έξοδα
προετοιμασίας τα κάλυπτε η οικογένειά
μου και μιλούμε για πάρα πολλά λεφτά.
Με αξιολόγησαν το 2003 δίνοντάς μου
το ένα πέμπτο των αρτιμελών αθλητών.
Γι’ αυτό είπες τότε ότι οι αθλητές των
παραολυμπιακών είναι πέμπτης κατη-
γορίας; Ναι. Ένιωσα άσχημα όταν είδα
την επιταγή, διότι κουράστηκα για να
πάρω το μετάλλιο. Κάναμε τότε καταγ-
γελία στην Επίτροπο Διοικήσεως, μας
δικαίωσε. Προσφύγαμε στο Ανώτατο Δι-
καστήριο, βγήκε η απόφαση το Σεπτέμ-
βρη του 2005 υπέρ μας, ο ΚΟΑ έκανε
έφεση. Αποτέλεσμα της έφεσης ήταν
ότι ήμασταν εκπρόθεσμοι στην προ-
σφυγή. Είναι πολύ λυπηρό ένας αθλη-
τής με τόσες επιτυχίες να προσφεύγει
στη δικαιοσύνη για να κερδίσει το αυτο-
νόητο. Πρόσφατα, όλοι οι αθλητές της
παραολυμπιακής προσφύγαμε στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν μπορεί να λες
ότι είσαι ευρωπαϊκό κράτος που θέλει
ίσα δικαιώματα και την ίδια στιγμή να τα
καταπατάς.
Τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη πώς
αντιμετωπίζουν τους αθλητές των πα-
ραολυμπιακών; Στην Ελλάδα έχουν τα
ίδια κίνητρα, στην Αγγλία τους έχουν Θε-
ούς διότι ο αγώνας που κάνουν είναι πο-
λύ μεγαλύτερος. Πριν λίγους μήνες υπέ-
γραψαν πολλές χώρες ψήφισμα των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των
αθλητών με αναπηρία, για την ίση μετα-
χείριση. 
Όταν βλέπεις τους υπεύθυνους να κά-
νουν δηλώσεις μετά από τις επιτυχίες
σου πώς νιώθεις; Στην Αθήνα ήμουν 18
χρονών δεν είχα ιδέα τι γινόταν, όταν
τους άκουσα χάρηκα, μετά από τέσσερα
όμως χρόνια είδα ακριβώς το τι συνέβαι-
νε, είδα το άλλο τους πρόσωπο. 
Πώς νιώθεις όταν ακούς ότι η Καρολίνα
στοιχίζει πολλά; Λυπούμαι διότι η Καρο-
λίνα έκανε πάρα πολλά για την Κύπρο και
δεν είναι μόνο το ότι έφερε ένα ή δυο
χρυσά μετάλλια. 
Μετά από τους ολυμπιακούς της Αθή-
νας διορίστηκες από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για τρία χρόνια ως πρέσβειρα
κατά των Διακρίσεων. Ναι, ήταν μια με-
γάλη ειρωνεία, διότι από τη μια είχα τον
τίτλο και μιλούσα κατά των διακρίσεων
και από την άλλη μέσα στη χώρα μου
ήμουν θύμα διακρίσεων. 
Μάθαμε ως κοινωνία να βλέπουμε τα
άτομα με αναπηρία... με ένα ύφος λες
και έχουν καμιά μεταδοτική αρρώστια.
Αυτά τα άτομα δεν πρέπει να τα λυπάσαι,
κάνουν πράγματα που οι αρτιμελείς δεν
τολμούν. Αν πας στους παραολυμπια-
κούς θα μείνεις έκπληκτος. Βλέπεις κά-
ποιο πάνω στο καροτσάκι μόνο με ένα χέ-
ρι, χωρίς πόδια και όταν του είπαμε να
τον βοηθήσουμε, αρνήθηκε και πήγαινε
πιο γρήγορα. Όλα αυτά σε αλλάζουν πά-
ρα πολύ. 
Τα διάφορα βραβεία που κέρδισες
εντός και εκτός Κύπρου είναι οι μικρές
ενέσεις... για να προχωρώ. Ειδικά φέ-
τος, τον Μάρτιο που ήταν τα βραβεία
Madame Figaro ήμουν σε μια πολύ
άσχημη ψυχολογική κατάσταση, μου
έδωσαν δύναμη, είδα κόσμο, μου μίλη-
σαν, ένιωσα ότι αναγνωρίστηκε η δου-
λειά μου. 

Πώς μπήκε το κολύμπι στη ζωή σου; Βασικά ασχο-
λούμουν με την ενόργανη γυμναστική όταν πα-
ρουσιάστηκε το πρόβλημα στην όρασή μου... 
Σε ηλικία... εννιά χρονών, μέσα σε μια βδομάδα
έχασα το 90% της όρασής μου. Γυρίσαμε όλους
τους γιατρούς της Κύπρου και κανείς δεν βρήκε το
πρόβλημα. Πήγαμε στο εξωτερικό σε διάφορες χώ-
ρες για να το εντοπίσει ένας γιατρός στη Ρωσία. Νέ-
κρωσαν βασικά κύτταρα στον αμφιβληστροειδή.
Ένα μωρό που ξαφνικά δεν βλέπει καλά... είναι πο-
λύ μεγάλο πρόβλημα, πολλές φορές έκλαιγα και
δεν ήθελα να πάω σχολείο διότι οι συμμαθητές μου
με κορόιδευαν. Στην αρχή το έκρυβα, στους πα-
ραολυμπιακούς αποδέχτηκα το πρόβλημά μου. 
Η όραση σου μειώνεται με τα χρόνια; Ναι, τώρα εί-
ναι αρκετά χαμηλό το επίπεδο...
Αν το εντοπίζατε αμέσως θα μπορούσε να απο-
φευχθεί; Όχι. Όταν πήγαμε στο Λονδίνο μου είχαν
κάνει παρακέντηση από το σπόνδυλο για να δουν
μήπως ήταν κατά πλάκας σκλήρυνση και βγαίνο-
ντας από το νοσοκομείο μου είπαν να κολυμπήσω
για λίγες μέρες. Η πισίνα μου άρεσε και ζήτησα από
τη μάνα μου να με πάρει στο κολυμβητήριο στην
Κύπρο, έτσι ξεκίνησα.
Το κολύμπι είναι... πολύ μοναχικό άθλημα, και πά-
ρα πολύ απαιτητικό. Αλλά τότε το έβλεπα περισ-
σότερο σαν παιχνίδι.

Τις ατέλειωτες ώρες στην πισίνα τι σκέψεις περνούν
στο μυαλό σου; Όταν ήταν κοντά οι αγώνες σκε-
φτόμουν την επιτυχία. Όμως δεν είχα κάθε μέρα
όρεξη, νύσταζα, κρύωνα, ήμουν κουρασμένη αλ-
λά έπρεπε να πηγαίνω προπόνηση. Πέρασα πε-
ριόδους άσχημες που μπορούσε για ένα μήνα να
μην πήγαινα καλά, αλλά πάντα κάτι γινόταν και απο-
κτούσα δυνάμεις. 
Ποιος είναι ο καλός κολυμβητής; Το ταλέντο από
μόνο του σε παίρνει μέχρι ενός σημείου, μετά χρει-
άζεται προπόνηση, αφοσίωση, σκληρή δουλειά και
θυσίες. Μικρή δεν ήμουν ιδιαίτερα της προπόνη-
σης, κολυμπούσα αγώνες και ερχόμουν πρώτη με
το ταλέντο μου, αλλά σε κάποια φάση άρχισαν να
πέφτουν οι επιδόσεις μου και τότε βρήκαμε τον
Έλληνα διατροφολόγο Γιώργο Λέον, μια ομάδα επι-
στημονικής στήριξης που με βοήθησε να προχω-
ρήσω. Το ταλέντο γεννιέται αλλά ο πρωταθλητής
γίνεται.
Το μυαλό, η ψυχή ή το σώμα κάνει τη διαφορά; Εγώ
νομίζω ότι είναι το μυαλό που προτρέπει το σώμα. 
Είδες τον Φελπς. Ναι, είναι ένας αθλητής που συν-
δυάζει τα πάντα.
Τρώει πόσα αβγά, μακαρονάδες, πίτσες... νομίζω
ότι όλα αυτά είναι υπερβολές. Ένας γιατρός είπε
ότι αν έτρωγε όλα αυτά θα πάθαινε από την καρδία
του. Όλα πρέπει να έχουν ένα μέτρο.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της καριέρας σου;
Ήταν πιο πολλές οι δύσκολες από τις καλές που κρά-
τησαν λεπτά και δευτερόλεπτα. Κέρδισα όμως πολ-
λά και από όλους όσους προσπάθησαν να με βγά-
λουν από το δρόμο μου. 
«Τίποτα δεν γίνεται τυχαία, όλα γίνονται για κά-
ποιο λόγο» είπες, μια κουβέντα που περιμένεις να
ακούσεις από έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο τέ-
λος της ζωής, όχι στο ξεκίνημα. Ναι, οι εμπειρίες
της υγείας και του αθλητισμού με έκαναν σοφότε-
ρη. Όταν είσαι εννιά χρονών και ξαφνικά δεν βλέ-
πεις τον κόσμο γύρω σου, με το δικό μου χαρακτήρα
περνάς πάρα πολλά δύσκολα. Δεν ήθελα να με
λυπούνται και έπρεπε να προσπαθώ χίλιες φορές
για να καταφέρω να είμαι πρώτη. Μπορούσε να γύ-
ριζα σπίτι από την προπόνηση στις δώδεκα και κα-
θόμουν να διαβάσω. Θέλω να ευχαριστήσω τη μη-
τέρα μου Έλενα που ήταν δίπλα μου όλα αυτά τα
χρόνια διότι χωρίς αυτή θα ήταν αδύνατο να τα κά-
νω όλα αυτά. 
Πώς προέκυψε η ενόργανη γυμναστική;  Επειδή
ήμουν πολύ ανήσυχο παιδί γεμάτο ενέργεια, πεί-
ραζα τη μεγαλύτερη μου αδελφή αλλά και τον μι-
κρότερό μου αδελφό, με πήραν έξι χρονών για να
γυμνάζομαι και να κουράζομαι. Στο σχολείο ξεκί-
νησα το στίβο, πήγα σε παγκύπριους 100 μέτρα,
μήκος, εμπόδια. Τελικά με κέρδισε το κολύμπι.

«Το ταλέντο γεννιέται αλλά ο πρωταθλητής γίνεται»
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