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Αθλητικές Διακρίσεις της Καρολίνας Πελενδρίτου 

Πέτρου Δημητρίου 

Οι αθλητικές διακρίσεις της Καρολίνας Πελενδρίτου στην κολύμβηση είναι τεράστιες 

και με υψηλή συχνότητα. 

Το 1998 καταγράφει Παγκύπριο Ρεκόρ Γυναικών στα 50μ. και στα 100μ. πρόσθιο και 

τα ρεκόρ αυτά διατηρούνται μέχρι σήμερα. Την ίδια χρονιά κατακτά το αργυρό 

μετάλλιο στα 50μ. πρόσθιο και χάλκινο στα 100μ. πρόσθιο στους Βαλκανικούς 

Αγώνες Ανδρών και Γυναικών. Καταλαμβάνει την 3η θέση στα 50μ. πρόσθιο και 4η 

θέση στα 100μ. πρόσθιο στους Πολυεθνείς Αγώνες Νέων και έρχεται 2η στο Διεθνές 

Meeting "Αλέξανδρος". 

Το 2001 παίρνει τη 2η θέση στη Σκυταλοδρομία των Αγώνων Μικρών Κρατών 

Ευρώπης στο Σαν Μαρίνο. Την επόμενη χρονιά κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 

50μ. πρόσθιο στους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών και Γυναικών. Οι επιτυχίες της 

κατά το 2002 συνεχίζονται με την 7η θέση στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες στο 

άθλημα της Σκυταλοδρομίας στα 4Χ100μ. Μικτή (Καζά, 2008) και την πρωτιά στο 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα 50μ. Ελεύθερο και στα 100μ. πρόσθιο καταγράφοντας 

πανελλήνιο ρεκόρ. Επίσης, εκπροσωπεί την Κύπρο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες 

στα 50μ. ελεύθερο καταγράφοντας κοινοπολιτειακό ρεκόρ. Στο 3ο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην Αργεντινή κατακτά το αργυρό μετάλλιο 

καταγράφοντας Πανευρωπαϊκή Επίδοση στα 100μ. πρόσθιο, και καταλαμβάνει την 

πέμπτη θέση στα 50μ. ελεύθερο (Αργυρού, 2008). Το 2003 στο Ευρωπαϊκό Meeting 

της Τσεχίας καταγράφει νέα Πανευρωπαϊκή Επίδοση στα 100μ. πρόσθιο και 

Παγκόσμια Επίδοση στα 50μ. ύπτιο. 

Το 2004 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας κατακτά το πρώτο της χρυσό 

μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο της κατηγορίας SB13 με χρόνο 1:17:32, πετυχαίνοντας 

νέο Παραολυμπιακό ρεκόρ. Αυτή είναι η μεγαλύτερή της επιτυχία αλλά και της 

Κύπρου, αφού είναι το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο της χώρας. 

Το 2006 καταρρίπτει τέσσερις φορές την Παγκόσμια Επίδοση στα 50μ. και 100μ. 

πρόσθιο κατά τη συμμετοχή της στο British Open Swimming Championships αλλά 

και στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο EUROWAVES που διεξήχθη στη Τσεχία. Τη χρονιά 

2007, στα 3rd World Championships and Games-IBSA στη Βραζιλία, κερδίζει χρυσό 

μετάλλιο στα 200μ. πρόσθιο καταρρίπτοντας την παγκόσμια επίδοση. Επίσης, 

κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο με ταυτόχρονη καταγραφή Νέου 

Ρεκόρ Αγώνων. 

Το 2008 διπλασιάζει τα Ολυμπιακά της μετάλλια αφού στους Παραολυμπιακούς 

Αγώνες του Πεκίνου κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. πρόσθιο. Στην ίδια 
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Παραολυμπιάδα κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο στα 200μ. μικτή. Στο παγκόσμιο 

πρωτάθλημα του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2009, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 100μ. 

πρόσθιο, καταρρίπτοντας δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ (ά. σ, 2009). Στους 

Παραολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου 2012, κατακτά το αργυρό μετάλλιο στα 100 

μ. πρόσθιο.  

Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020, που διεξήχθησαν εξ αναβολής το 

2021, στα προκριματικά του αγωνίσματος 50 μ. ελεύθερο S11 καταρρίπτει το 

παγκόσμιο ρεκόρ. Στον τελικό, όπου το ρεκόρ της καταρρίφθηκε, κατακτά το χάλκινο 

μετάλλιο, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο τον χρόνο της κάνοντας πανευρωπαϊκό 

ρεκόρ. Μετά από ένσταση, ο αγώνας επαναλήφθηκε και η Πελενδρίτου κατακτά και 

πάλι την 3η θέση, κάνοντας εκ νέου πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Στα 100 μ. πρόσθιο SB11, 

κερδίζει το χρυσό μετάλλιο, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ. 

Η Καρολίνα τιμάται και με άλλες διακρίσεις οι οποίες αφορούν τιμές εκτός των 

αθλητικών πλαισίων. Το 2004, μετά την κατάκτηση του Χρυσού Ολυμπιακού 

Μεταλλίου στην Αθήνα, διορίζεται από την ομάδα εργασίας για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση “Stop Discrimination’’ ως Πρέσβειρα Κατά των Διακρίσεων για τη χώρα της, 

και κατέχει τον τίτλο για τρία χρόνια. 

Το 2005 μετά από υποψηφιότητά της για το Leader Awards κερδίζει τον τίτλο ως 

Young Leader της χρονιάς, καθώς επίσης το μεγαλύτερο βραβείο Diamond Leader 

Award. Τη χρονιά 2006 ανακηρύσσεται «Γυναίκα της Χρονιάς» από το περιοδικό 

Madame Figaro. Το έτος 2008, κερδίζει το Βραβείο ”Elite Athletes Award 2007”, από 

τις 72 Χώρες της Κοινοπολιτείας, και γίνεται η πρώτη αθλήτρια στην Κύπρο που με 

τις επιτυχίες της καταφέρνει να κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο. Το βραβείο της 

απονέμεται σε δεξίωση του Λόρδου Πρόβοστ στο Μουσείο Τεχνών της Γλασκόβης 

στις 12/06/2008, με την παρουσία 200 αντιπροσώπων από τις Χώρες της 

Κοινοπολιτείας. Επίσης, την ίδια χρονιά ανακηρύσσεται για δεύτερη φορά «Γυναίκα 

της Χρονιάς» από το περιοδικό Madame Figaro. 


