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Η Καρολίνα Πελενδρίτου, γνωστή ως η πριγκίπισσα της πισίνας, μας αφιερώνει 
αρκετό από τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο της, ξετυλίγοντας όλες τις άγνωστες 
πτυχές της ζωής της.  
Το μαγικό παραμύθι της ζωής της χρυσής παραολυμπιονίκου ξεκίνησε στις 25/8/1986 
στη Λεμεσό. Στα εννέα της χρόνια, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών της στο εξωτερικό, 
προς επίλυση κάποιων προβλημάτων υγείας, επαληθεύτηκε το πρόβλημα της όρασής 
της και μια μικρή παρακέντηση στο σπόνδυλο.  
 
«Με συμβούλεψαν να ξεκινήσω κολυμβητήριο μήπως ισιώσω, τελικά τώρα δεν 
μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς την κολύμβηση». Στα δέκα της χρόνια 
εντάσσεται στην Κυπριακή Ομοσπονδία Κολύμβησης και πρωτεύει στους Παγκύπριους 
Αγώνες. Αφού κατέρριψε στα 13 της χρόνια το παγκύπριο ρεκόρ γυναικών στα 50μ. και 
στα 100 μ. στο πρόσθιο, και μπήκε με τα χρώματα της Κύπρου στους Βαλκανικούς 
Αγώνες ανδρών και γυναικών, κατάφερε να κερδίσει το αργυρό μετάλλιο στα 50 μ. 
πρόσθιο και χάλκινο στα 100 μ. πρόσθιο.  
Σε κάθε αγώνα που λάμβανε μέρος φαινόταν η διαφορά της και πάντα κέρδιζε βραβεία. 
Αφού πέρασε από τους Πολυεθνείς Αγώνες Νέων, το διεθνές Meeting «Αλέξανδρος», 
αγωνίστηκε στη Σκυταλοδρομία με την Κυπριακή Ομάδα στους Αγώνες Μικρών Κρατών 
Ευρώπης και κέρδισε 7η θέση στους Κοινοπολιτειακούς, τελικά το 2002 αποφάσισε να 
ενταχθεί στην Κυπριακή Παραολυμπιακή Ομάδα και τοποθετήθηκε στην κατηγορία S13. 
Συνέχιζε να προπονείται και να κερδίζει πόντους και βραβεία μέχρι το 2004 στην Αθήνα, 
που η Καρολίνα χαρίζει στην Κύπρο το πρώτο της χρυσό μετάλλιο σε Παραολυμπιακούς 
Αγώνες. Η Καρολίνα κατακτά την πρώτη θέση στα 100 μ. πρόσθιο, της κατηγορίας 
SB13, με χρόνο 1.17.32, πετυχαίνοντας νέο παραολυμπιακό ρεκόρ.  
Τέσσερα χρόνια μετά, μας ξαναδίνει τη χαρά ν’ ακούσουμε τον Εθνικό μας Ύμνο και 
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου με άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στα 100μ. 
πρόσθιο, στην κατηγορία SB12. Στην ίδια Παραολυμπιάδα κερδίζει και το χάλκινο 
μετάλλιο στα 200 μ. μικτή, στην κατηγορία SΜ12. «Αισθάνθηκα δικαιωμένη, 
ικανοποιημένη και περήφανη με το αποτέλεσμα της δύσκολης πορείας μου», είπε η 
Καρολίνα φανερά χαρούμενη. «Σε κάθε μου βήμα με βοηθούσε η οικογένειά μου, 
περισσότερο η μητέρα μου, και μετά η επιστημονική μου ομάδα (Χειροπράκτης, γιατρός, 
φυσιοθεραπευτής, ψυχολόγος, διατροφολόγος και φυσικά ο προπονητής μου Γιάννης 
Αλεξάκης)».  

Όταν κάποιος πετυχαίνει, ή τον αγαπούν και τον στηρίζουν, ή τον ζηλοφθονούν. Η 
νεαρή σε ηλικία κολυμβήτρια υποστήριξε ότι αρκετοί προσπαθούσαν να μειώσουν την 
αξία των μεταλλίων της και γενικά αυτό που κάνει, αλλά δεν άφησε ποτέ το στόχο της 
να παρεκκλίνει, και απλώς τους αγνόησε. «Κάποιες στιγμές ένιωσα απογοήτευση 
και κούραση, αλλά πάντα κάτι γινόταν και συνέχιζα. Δεν μπορώ να φανταστώ 
τη ζωή μου χωρίς την κολύμβηση».  

Η Καρολίνα είναι μια νεαρή ακριβώς όπως όλες της τρυφερής ηλικίας της. Αν και δεν 
έχει αρκετό χρόνο, της αρέσει να ακούει μουσική και λατρεύει τα ψώνια ως 
χαρακτηριστική γυναίκα. «Όταν είμαι στην Αθήνα ξυπνάω γύρω στις επτά, τρώω ένα 
πρόχειρο πρωινό, πάω προπόνηση, επιστρέφω, προγευματίζω κανονικά με κόρνφλεϊξ ή 
ψωμί με μέλι και γάλα, ξεκουράζομαι, κάνω κάποια ψώνια για το σπίτι και φτάνει το 
μεσημέρι όπου και ξεκουράζομαι, πάω ξανά προπόνηση, γυμναστήριο ή φυσιοθεραπεία. 
Το βραδάκι που επιστρέφω σπίτι κάνω μπάνιο και ξαπλώνω». Αυτή είναι και μια 
φυσιολογική μέρα της πρωταθλήτριάς μας που κάνει αρκετές θυσίες για να είναι πρώτη. 
Πολλοί την κακολόγησαν, πολλοί τη μίσησαν, πολλοί τη σαμπόταραν και όμως η 
Καρολίνα συνεχίζει ακάθεκτη να μας εκπλήττει. Στόχος να είναι πρώτη και, όμως, 
την πολεμούν. «Το ψυχολογικό με παίρνει πίσω. Πολλές φορές ήταν άδικο. 
Ενώ με τις επιτυχίες μου έπρεπε να είμαι μέσα, δεν με άφηναν να μπω σε 
σημαντικές βραβεύσεις». Όταν αγαπάς πολύ, όμως, κάτι, τα δίνεις όλα και τελικά 
πετυχαίνεις. Αυτό είναι και το μυστικό της επιτυχίας της Καρολίνας Πελενδρίτου. 
«Αγαπώ την κολύμβηση και ό,τι κάνω το κάνω με σθένος, γι' αυτό έφτασα ώς 
εδώ».  

 
Δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει στον εαυτό της  
ΤΟ 2005 μετά από υποψηφιότητά της για το Leader Awards κερδίζει τον τίτλο ως Young 
Leader της χρονιάς, καθώς επίσης και το μεγαλύτερο βραβείο Diamond Leader Award. 
Για τα έτη 2006 και 2008 ανακηρύχθηκε «Γυναίκα της Χρονιάς» από το περιοδικό 
Madame Figaro. Παρόλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει καθ’ 
όλη την καριέρα της μέχρι σήμερα, δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει στον εαυτό της. Πάντα 
αντλούσε δύναμη από το όνειρο και συνέχιζε να αγωνίζεται ακατάπαυστα και 
παθιασμένα με σκοπό να πετύχει τους στόχους και το όραμά της. «Δεν έχω 
μετανιώσει για τίποτα, αφού, από ό,τι έζησα, έμαθα κάτι και κέρδισα πολλά». 
Το 2006 προέκυψε πρόβλημα στο ώμο της, το οποίο αντιμετωπίστηκε με χειρουργική 
επέμβαση και με επιμονή στις προπονήσεις για να ανακάμψει από την επέμβαση. 
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«Οι σχέσεις σε προβληματίζουν, σε πληγώνουν» 
ΜΙΑ τόσο πετυχημένη γυναίκα και είναι μόνη της. Μικρή για να σκέφτεται γάμο, παιδιά 
και οικογένεια, αλλά αρκετά ώριμη για να χρειάζεται μια σχέση. «Ο καθένας έχει 
ανάγκη από μια γεμάτη συναισθηματική ζωή. Όμως, δεν είχα τον τελευταίο 
καιρό. Οι σχέσεις σε προβληματίζουν, σε πληγώνουν και εγώ δεν ήθελα να 
ρισκάρω και ίσως να τα χάσω όλα αυτά».  

Η Καρολίνα δεν είναι απλώς μια κολυμβήτρια. Θέλει να σπουδάσει και να μάθει ακόμα 
πολλά στη ζωή της. Ασχολήθηκε για λίγο με σπουδές στο marketing στη Νέα Υόρκη, 
αλλά, όπως φάνηκε, δεν της άρεσε ιδιαίτερα και λόγω προετοιμασιών, προπονήσεων και 
αγώνων τα άφησε, ψάχνοντας να βρει κάτι άλλο για να σπουδάσει. «Μ’ αρέσουν τα 
Μ.Μ.Ε. ειδικά το ραδιόφωνο και η τηλεόραση και ίσως να ασχοληθώ με κάτι 
τέτοιο. Στα σποτ που έκανα στο Σίγμα διαπίστωσα πως, αν και δύσκολη 
δουλειά, περνούσαμε καλά και αυτό έχει σημασία σε ένα επάγγελμα». Στόχος 
μια διάκριση τον Αύγουστο σε 25άρα πισίνα στη Βραζιλία και μια καλή θέση στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Ισλανδία. «Εννοείται πως επιθυμώ την πρωτιά, όμως, 
κάτι τέτοιο δεν εξαρτάται μόνο από εμένα, αλλά και από τις επιδόσεις των άλλων 
αθλητών».  

 
Θα κερδίζαμε πάρα πολλά ως κοινωνία εάν... 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ στη δικαστική διαμάχη, που ξεκίνησε από το 2002, για τον καθορισμό 
των ίδιων κριτηρίων βράβευσης αρτιμελών και μη αρτιμελών αθλητών, η Καρολίνα είπε 
ότι αυτός ο αγώνας την έφερε «πάρα πολύ πίσω ψυχολογικά», προσθέτοντας ότι ήταν 
χρέος της να το πράξει αυτό, γιατί πιστεύει ότι μετά από αυτήν θα ακολουθήσουν και 
άλλοι αθλητές. «Οι στιγμές που πέρασα ήταν παρά πολύ άσχημες και ιδιαίτερα 
για έναν αθλητή υψηλού επιπέδου, που έχει να αντιμετωπίσει την ψυχολογία 
του για να κερδίσει κάτι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι βρήκε τη δύναμη γιατί σε κάθε 
δυσκολία έβλεπε το στόχο της, το δικό της όνειρο! «Το έκανα για μένα», συνέχισε, «για 
τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου και για τον κυπριακό λαό που έμπρακτα μού 
δείχνει την αγάπη του καθημερινά».  
Η Πελενδρίτου αναφέρθηκε στην ανάγκη κάλυψης των Παραολυμπιακών Αγώνων από 
το κρατικό κανάλι γιατί, όπως είπε, «θα κερδίζαμε πάρα πολλά ως κοινωνία εάν 
έβλεπαν οι νέοι μας τους Αγώνες». Και συνεχίζει: «Όταν εντάχθηκα στην 
Παραολυμπιακή ομάδα είδα αθλητές με πολύ χειρότερα προβλήματα από εμένα 
να κολυμπούν, να τρέχουν και πάνω απ' όλα να γελούν και να χαίρονται αυτό 
που κάνουν και είχα πει, Καρολίνα δεν έχεις τίποτα εσύ, είσαι μια χαρά και 
μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα». Αυτά είναι μηνύματα που θα 
πρέπει να γνωρίζει η νεολαία της σύγχρονης κοινωνίας.  
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