
1 

 

ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΠΕΛΕΝΔΡΙΤΟΥ 
 (ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΜΑΤΙΑ) 

  ΔΙΣ ΧΡΥΣΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ 

 ΑΘΗΝΑ 2004-ΠΕΚΙΝΟ 2008  

ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΡΕΚΟΡ 50,100,200Μ 

ΠΡΟΣΘΙΟ 
 

Γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 25 Αυγούστου 1986 

 

Σε ηλικία 9 ετών ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την κολύμβηση. Την ίδια 

περίοδο βρίσκεται αντιμέτωπη με το πρόβλημα μείωσης της όρασης της.  

 

Στα δέκα της χρόνια με τα χρώματα του Ναυτικού Ομίλου Λεμεσού (Ν.Ο.Λ) 

εντάσσεται στην Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης. 

 

Στα 13 της γίνεται μέλος της Εθνικής ομάδας Κολύμβησης και καταρρίπτει τα 

Ρεκόρ όλων των κατηγοριών στα 50μ και 100μ Πρόσθιο. 

 

Το 2002 κερδίζει: 

 Αργυρό και Χάλκινο μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών και 

γυναικών 

 Αργυρό στο meeting ¨Αλέξανδρος¨ 

 2η Θέση στην Μικρή Ολυμπιάδα με την ομάδα της σκυταλοδρομίας της 

Κύπρου και  

 7η Θέση με την σκυταλοδρομία της Κύπρου στους Κοινοπολιτειακούς 

Αγώνες.  

 Την ίδια χρονιά καταγράφει 45 νέες Παγκύπριες επιδόσεις.  

 

Το 2002 ήταν η χρονιά σταθμός στην αθλητική της σταδιοδρομία. Αποφασίζει 

να ενταχθεί στην Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή, αφού η μειωμένη της 

όραση ήταν ένα γεγονός που έπρεπε να αντιμετωπιστεί χωρίς αναστολές, 

χωρίς ντροπή, μακριά από ταμπού και προκαταλήψεις.  

 

Στη συνέχεια εκπροσωπεί την Κύπρο στους Κοινοπολιτειακούς αγώνες και 

καταγράφει νέο Κοινοπολιτειακό Ρεκόρ. 
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Τον Δεκέμβριο του 2002 στο  3ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην 

Αργεντινή  κατακτά το Αργυρό μετάλλιο και καταγράφει  Πανευρωπαϊκή 

Επίδοση στα 100μ Πρόσθιο.  

 

Το 2003  στο Ευρωπαϊκό meeting της Τσεχίας καταγράφει νέα Πανευρωπαϊκή 

Επίδοση στα 100μ Πρόσθιο και Παγκόσμια Επίδοση στα 50μ Ύπτιο.  
 

ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΔΑ Της ΑΘΗΝΑΣ – 2004  
 

Στις 25 Σεπτεμβρίου το 2004 στο Ολυμπιακό 

Κολυμβητήριο της Αθήνας  Κέρδισε το ΧΡΥΣΟ 

ΜΕΤΑΛΙΟ στους ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ 

AΓΩΝΕΣ του 2004, στο αγώνισμα των 100Μ 

ΠΡΟΣΘΙΟ κολύμβησης στην κατηγορία S13, 

πετυχαίνοντας παράλληλα ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟ  

ρεκόρ. Ήταν το πρώτο Χρυσό,  το πρώτο  

Ολυμπιακό μετάλλιο, για την μικρή της 

Πατρίδα! 

 

Ο αγώνας σκληρός αλλά το μεγάλο της πείσμα 

την βοηθά να φτάσει στο όνειρο της.  

 

Στην Αθήνα,  στο ΚΛΙΝΟΝ ΑΣΤΥ,  στην πρωτεύουσα της χώρας που έδωσε 

άπλετα το φως του πολιτισμού και του ολυμπισμού στην Υφήλιο, εκεί, 

καταμεσής της γιορτής για την επιτυχημένη ολυμπιάδα του 2004 που οργάνωσε 

η Ελλάδα, ένα κορίτσι  ανάγκασε τον κόσμο όλο να σηκώσει το βλέμμα, για να 

δει την σημαία της Κύπρου να κυματίζει στον πιο ψηλό ιστό.   

 

H Καρολίνα Πελενδρίτου, από την Λεμεσό της Κύπρου εκπλήρωσε το ΟΝΕΙΡΟ 

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ, αλλά και το ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΣ ΟΛΑΚΕΡΟΥ ΛΑΟΥ!  

 

Oι ΚΥΠΡΙΟΙ, αλλά και ολόκληρος ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ έκλαψε από ΧΑΡΑ και 

ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ, όταν όλοι στάθηκαν με σεβασμό στο άκουσμα του ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΥΜΝΟΥ της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 
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Η ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΠΕΛΕΝΔΡΙΤΟΥ έγινε το νέο 

ίνδαλμα της κυπριακής νεολαίας. 

 
 

 

 

Το 2004 διορίστηκε ως  πρέσβειρα κατά των Διακρίσεων (Stop 

Discriminations) για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Καρολίνα δίνει τον δικό της  

αγώνα για  την ισότητα των αθλητών με αναπηρία στην Κύπρο. Τίτλο τον 

οποίο κατείχε για τρία  χρόνια. Έτσι κι’ αλλιώς  έδινε τον δικό της Αγώνα 

από το 2003  για καθιέρωση της Ισότητας 

μεταξύ αθλητών με αναπηρία και αρτιμελών 

αθλητών. Αγώνας που κερδήθηκε στο 

Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου αλλά στην 

συνέχεια δεν υλοποιήθηκε από την Κυπριακή 

πολιτεία. Η Καρολίνα συνεχίζει τον αγώνα 

της για δικαίωση στο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο.  Η Καρολίνα έγινε σύμβολο 

δύναμης και θέλησης για τον Κυπριακό Λαό.  

Ιδιαίτερα στους νέους.  

 

Το 2006 λόγω επιδείνωσης του προβλήματος της όρασης της περνά ξανά από  

Classification και αγωνίζεται πλέον με την κατηγορία S12.   

 

Το Μάρτιο του 2006 επιβεβαιώνει ξανά τη μεγάλη της κλάση καταρρίπτοντας 

τέσσερις φορές την Παγκόσμια Επίδοση στα 50Μ και 100Μ Πρόσθιο κατά τη 

συμμετοχή της στο British Open Championships καθώς επίσης και στο 

Ευρωπαϊκό Κύπελλο που διεξήχθη αρχές Μαΐου 2006 στη Τσεχία. 

   

Το 2007, στα πλαίσια της προετοιμασίας της για την Παραολυμπιάδα του 

Πεκίνου 2008, αγωνιζόμενη στο British Open Swimming Championship στο 

Sheffield, κέρδισε χρυσό μετάλλιο σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 

100μ πρόσθιο.  Επίσης αγωνίστηκε στα 50μ και 100μ ελεύθερο κερδίζοντας 

δυο ακόμα χρυσά μετάλλια. 
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Τον ίδιο χρόνο  στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο EUROWAVES στην Τσεχία κερδίζει 

Χρυσό μετάλλιο στα 100Μ πρόσθιο και καταρρίπτει ξανά το Παγκόσμιο Ρεκόρ. 

 

Τον Αύγουστο του 2007 εκπροσωπεί την Κύπρο στο 

3rd World Championships and Games-IBSA, 

αγώνες που έγιναν στην Βραζιλία. 

 

Κέρδισε Χρυσό μετάλλιο στα 200Μ Πρόσθιο 

καταρρίπτοντας την Παγκόσμια επίδοση του 

αγωνίσματος και Χρυσό μετάλλιο στα 100Μ Πρόσθιο με καταγραφή Νέου 

Ρεκόρ Αγώνων. 

 

Το 2008, συνεχίζοντας την Προετοιμασία της για εκπροσώπηση της Χώρας 

της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες ¨Πεκίνο 2008¨ αγωνίζεται στο Open 

British Championships στα αγωνίσματα 100Μ Πρόσθιο (Χρυσό Μετάλλιο) 50Μ 

Ελεύθερο (Χρυσό μετάλλιο).  

 

Ακολούθως περί τα τέλη Μαΐου λαμβάνει μέρος  στο Γερμανικό OPEN και  

κατακτά χρυσό μετάλλιο στα 200Μ Πρόσθιο, Χρυσό μετάλλιο στα 100Μ 

Πρόσθιο καταρρίπτοντας το Παγκόσμιο Ρεκόρ και Αργυρό στα 50Μ πρόσθιο. 

Μετά από μια βδομάδα στην Τσεχία στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο επαναλαμβάνει 

τον θρίαμβο του Βερολίνου και καταρρίπτει  ξανά το Παγκόσμιο ρεκόρ στα 

100Μ Πρόσθιο. 

 

Τον Ιούνιο του 2008 κερδίζει από τις 72  

Χώρες της Κοινοπολιτείας το Βραβείο  ” Elite 

Athletes Award 2007”  και γίνετε ξανά η 

πρώτη αθλήτρια στην χώρα της που με τις 

επιτυχίες της καταφέρνει να κερδίσει το 

συγκεκριμένο βραβείο. Το βραβείο της 

απονέμετε σε Δεξίωση που Διοργανώθηκε από 

τον Λόρδο Πρόβοστ  στο Μουσείο Τεχνών   της 

Γλασκόβης στις 12/06/2008 στην  παρουσία 

200 αντιπροσώπων από τις Χώρες της Κοινοπολιτείας.   
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 «Αξία έχει η συνεχής προσπάθεια να γίνεσαι καλύτερος, 

ακόμα και αν έχεις να αντιμετωπίσεις τεράστια εμπόδια» 

. 

 

Ανακηρύχθηκε  ως «Γυναίκα της Χρονιάς» από τα περιοδικά 

Madame Figaro  για τα έτη  2006 και 2008.  

 

Το 2005 μετά από υποψηφιότητα της για το Leader Awards 

κερδίζει τον τίτλο ως  Young Leader της χρονιάς καθώς 

επίσης και το μεγαλύτερο βραβείο  Diamond Leader Award. 

 

 

 

Στις 08/09/2008 στο Πεκίνο η 

Καρολίνα καταρρίπτοντας το 

Παγκόσμιο Ρεκόρ στον  

προκριματικό στο αγώνισμα 100Μ 

Πρόσθιο με χρόνο 1,1682 

καταφέρνει να κατακτήσει το 

δεύτερο Χρυσό Ολυμπιακό 

μετάλλιο της καριέρας της και να 

γίνει δις Χρυσή Παραολυμπιονίκης 

σε δύο συνεχόμενες 

Παραολυμπιάδες. 

 

Η Καρολίνα στους 

Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνο κερδίζει επίσης   ένα Χάλκινο μετάλλιο 

στο αγώνισμα 200Μ Μικτή ατομική και 5η θέση στο αγώνισμα 50Μ Ελεύθερο. 

 

Η Καρολίνα το κορίτσι με τα «Χρυσά μάτια» όπως την έχουν αποκαλέσει τα 

Κυπριακά ΜΜΕ, η Πριγκίπισσα της Πισίνας για τα διεθνή  ΜΜΕ,  καταφέρνει 

τα τελευταία χρόνια να κρατιέται στην κορυφή του Παγκόσμιου Αθλητικού 

στερεώματος και να είναι κάτοχος του Παγκοσμίου Ρεκόρ στα 50, 100 και 

200Μ Πρόσθιο για την κατ. S12. 

 

Η Καρολίνα συνεχίζει να προπονείται σκληρά με στόχο να καταφέρει να 

εκπροσωπήσει την Χώρα μας στην Παραολυμπιάδα του Λονδίνου 2012. 
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Το 2009 στο 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης της IPC  25Μ Πισίνας 

που διεξήχθη  τον Νοέμβριο του 2009 στο Ρίο της Βραζιλίας κατάκτησε το 

Χρυσό μετάλλιο στα 100: Πρόσθιο και σύντριψε το Παγκόσμιο Ρεκόρ στα 

100Μ πρόσθιο στην κατηγορία S12 με χρόνο 1,1435. 

 

Η Καρολίνα μετά την επιτυχία της το καλοκαίρι του 2010, στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα της IPC swimming στο Eindhoven, της Ολλανδίας, Χρυσό 

μετάλλιο στα 100μ Πρόσθιο, εξασφάλισε και την θέση συμμετοχής της για την 

Ολυμπιάδα Λονδίνο 2012. Θα είναι η Τρίτη  σε συνέχεια  συμμετοχή της Σε 

Παραολυμπιακούς Αγώνες. 

 

Το 2010 επίσης της δόθηκε ο Τίτλος της 

Πρέσβειρας του “Young On Move” για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  Πρεσβεύει και προωθεί 

τον θεσμό στους Νέους της Ευρώπης στο να 

τολμούν να εξειδικεύονται είτε για σπουδές 

είτε επαγγελματικά εκτός των συνόρων της 

Χώρας τους αλλά,  να αναζητούν το μέλλον 

τους ανάμεσα σε όλες τις Χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Πίστη στο Όνειρο λοιπόν, αλλά με σοβαρή δουλειά και αφοσίωση ! 

 
www.Carolina-swimmer.com 

Email: carolinacy@cytanet.com.cy 

 

http://www.carolina-swimmer.com/
mailto:carolinacy@cytanet.com.cy

