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Μζγαρα,  17 Ιουλίου 2019 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

υγχαρητήρια του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη ταμοφλη,  
ςτην αθλήτρια του “Α.Γ.. ΝΗΡΕΑ” Νζασ Περάμου Μαγδαληνή Σςιώρη, 

Πρωταθλήτρια Ελλάδοσ 2019, ςτο αγώνιςμα  
του ςφνθετου ατομικοφ, ςτην Κατηγορία  

Νεανίδων τησ Ενόργανησ Γυμναςτικήσ 
 

Σθν Πζμπτθ 11 Ιουλίου 2019 θ ακλιτρια του Α.Γ.. Νθρζασ τθσ Νζασ 
Περάμου ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΙΩΡΗ, φςτερα από περιφανι νίκθ ςτζφκθκε βαςίλιςςα 
τθσ Ενόργανθσ Γυμναςτικισ μετά  από ςυγκλονιςτικό αγϊνα ςτθν Κατθγορία 
ΝΕΑΝΙΔΩΝ του αγωνίςματοσ τθσ Ενόργανθσ Γυμναςτικισ. 

Η Μαγδαληνή κατζκτθςε τθν πρϊτθ κζςθ και το χρυςό μετάλλιο ςτο 
ΤΝΘΕΣΟ ΑΣΟΜΙΚΟ με υψθλι βακμολογία (51.400). 

Ο Δήμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ ταμοφλησ δήλωςε: 
« Ο ΝΗΡΕΑ Νζασ Περάμου είναι ομολογουμζνωσ ο φλλογοσ των Πρωτακλθτϊν κι 
ζχει εντυπωςιάςει το πανελλινιο με τισ διακρίςεισ που ζχουν ςθμειωκεί μζχρι τϊρα 
από τα αςτζρια τθσ Ενόργανθσ Γυμναςτικισ, από τθσ ςυςτάςεωσ του υλλόγου. 
Σο γεγονόσ αυτό δεν ζρχεται τυχαία. Κάκε άλλο, ζχει ζλκει φςτερα από εντατικι , 
ςυςτθματικι κι επίμονθ δουλειά από τα χρυςά κορίτςια χάρισ ςτθν ςτιριξθ τθσ 
Διοίκθςθσ του υλλόγου, τθσ προπονιτριασ οφίασ Σςεγκζλη και ςτο πείςμα και τισ 
ςυνεχείσ προςπάκειεσ των ακλθτριϊν που πετυχαίνουν νίκεσ και κριάμβουσ. 

Αυτό το κορίτςι, θ Μαγδαληνή είναι φοβερό ταλζντο εγνωςμζνθσ αξίασ και 
διεκδικεί πλζον πανευρωπαϊκζσ διακρίςεισ αφοφ ιδθ αναδείχτθκε Πρωτακλιτρια 
Ελλάδοσ ςτο ςφνκετο ατομικό για το 2019. 

Από καρδιάσ εκφράηω ειλικρινά τον καυμαςμό μου και τα κερμά μου 
ςυγχαρθτιρια ςτθν Μαγδαληνή και τθσ εφχομαι να κερδίςει τίτλουσ όχι μόνο ςτισ 
ευρωπαϊκζσ διοργανϊςεισ αλλά και ςε παγκόςμιο επίπεδο αφοφ πλζον ςυμμετζχει 
και ςτο Παγκόςμιο Πρωτάκλθμα! 

Θερμά ςυγχαρθτιρια και ςε όλουσ όςουσ διαχρονικά ζχουν ςυντελζςει ζτςι 
ϊςτε θ φιμθ του  ΝΗΡΕΑ Νζασ Περάμου να ζχει φτάςει ςε όλο τον κόςμο. 

Ιδιαίτερα αξίηουν πολλά ςυγχαρθτιρια ςτθν άξια Προπονιτρια ΟΦΙΑ 
ΣΕΓΚΕΛΗ. Μπράβο ςε όλουσ. Είναι τιμι για τθ Νζα Πζραμο και για το Διμο μασ οι 
πολλζσ διακρίςεισ των χρυςϊν κοριτςιϊν.» 
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