
 

 

Πειραιάς,  20/5/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 2.000 ΝΕΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΡΤΥ 

ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ» 

Περισσότεροι από 2.000 νέοι Πειραιώτες συμμετείχαν χθες στο μεγάλο πάρτυ 

που διοργάνωσε η Νεολαία του συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής», με ελεύθερη 

είσοδο για όλους. 

Οι νέοι της πόλης μας, κατέκλυσαν την αίθουσα RED1925 του γηπέδου «Γ. 

Καραϊσκάκης» και διασκέδασαν με τον Αναστάσιο Ράμμο και την Courtney 

Parker, με  τους δημοφιλείς DJ Αντώνη Δημητριάδη και Dino MFU καθώς και 

με πολλούς άλλους καλλιτέχνες.  

Στο πάρτυ της  Νεολαίας του «Πειραιά Νικητή», παρευρέθηκε ο Δήμαρχος 

Πειραιά και επικεφαλής του συνδυασμού κ. Γιάννης Μώραλης, ο ηγέτης της 

ΠΑΕ Ολυμπιακός και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον «Πειραιά 

Νικητή» κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, στελέχη του συνδυασμού καθώς και πλήθος 

Πειραιωτών.  

Ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε: 

«Η Νεολαία του συνδυασμού «Πειραιάς Νικητής», διοργάνωσε ένα μεγάλο 

πάρτυ, όπου πρωταγωνιστές είναι οι νέοι της πόλης μας. Πρόκειται για μια 

βραδιά, γεμάτη νιάτα, ζωντάνια, παλμό και αισιοδοξία. Είμαι ιδιαίτερα 



χαρούμενος από την ανταπόκριση που είχε το μεγάλο αυτό πάρτυ. Στον 

συνδυασμό μας είναι υποψήφιοι πολλοί νέοι άνθρωποι καθώς πιστεύω πως  

οφείλουμε να δίνουμε τη δυνατότητα στους νέους να συμμετέχουν στα κοινά 

της πόλης τους, προκειμένου να συνδιαμορφώνουν το μέλλον τους. Θα ήθελα 

να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλλαν σε αυτή την όμορφη βραδιά».   

 

O ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός και υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 

με τον «Πειραιά Νικητή» κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, δήλωσε: 

«Η μεγάλη ανταπόκριση των νέων του Πειραιά στο κάλεσμα του συνδυασμού 

μας «Πειραιάς Νικητής», στο μεγάλο πάρτυ που έγινε  χθες στο «σπίτι» όλων 

μας το γήπεδο Γ. Καραϊσκάκης, με συγκίνησε και μου έδωσε δύναμη να 

συνεχίσω να προσφέρω στην πειραϊκή νεολαία.  Η παρουσία των 2.000 και 

πλέον νέων Πειραιωτών στην χθεσινή βραδιά θύμισε με τον καλύτερο τρόπο, 

ότι είμαστε όλοι μαζί μια μεγάλη οικογένεια που μας ενώνει η αγάπη μας για 

την πόλη μας, για αυτό και δεν θα ξεχάσω ποτέ». 


