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Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης συναντήθηκε στο Δημαρχείο, με τον Πρόεδρο
του παραρτήματος Δυτικής Αττικής της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος Χαρούτ
Σπαρταλιάν και μέλη της Επιτροπής.
Κατά τη συνάντηση, ο Δήμαρχος Πειραιά
ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή της Δημοκρατίας του Αρτσάχ
(Ναγκόρνο Καραμπάχ) και αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς της Ελλάδας με την
Αρμενία.
Στη συνάντηση
παρευρέθηκε ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημοτικής Περιουσίας και
Κτηματολογίου Τάσος Μαρκαριάν, ο οποίος κατάγεται από την Αρμενία.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε ότι η υποστήριξη του
Ελληνικού λαού, σε επίπεδο έθνους, στη μάχη την οποία δίνουν είναι δεδομένη,
σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει πολλούς Αρμένιους, τους οποίους όπως χαρακτηριστικά
είπε «νιώθουμε δικούς μας ανθρώπους».

Στη συνέχεια, ο Μώραλης, επεσήμανε : «Στη κατεύθυνση αυτή, θα εισηγηθώ μέσω του
κυρίου Μαρκαριάν να βγει ένα ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον αγώνα που δίνουν
οι Αρμένιοι».

Τέλος, ο Δήμαρχος Πειραιά σημείωσε ότι θα πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση, ώστε ο
Δήμος με την Επιτροπή Δυτικής Αττικής των Αρμενίων, να αποκτήσει μία διαρκή
συνεργασία και σχέση, ανεξαρτήτως της έκβασης της σημερινής δύσκολης κατάστασης, η
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οποία – όπως είπε - ελπίζουμε να τελειώσει όσο πιο ομαλά γίνεται υπέρ των Αρμενίων.

O Πρόεδροs του παραρτήματος Δυτικής Αττικής της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής
Ελλάδος Χαρούτ Σπαρταλιάν, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο
Πειραιά γιατί η Αρμενική Παροικία Ελλάδος και η Αρμενική Εθνική Επιτροπή νιώθει χρέος
να ενημερώσει τους Έλληνες για το τι γίνεται στον Καύκασο. «Αυτή τη στιγμή η Αρμενία και
το Αρτσάχ, το Ναγκόρνο Καραμπάχ κατά άλλους, δέχεται μια άνανδρη και σφοδρή
επίθεση από τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν. Ο λαός μας δίνει έναν πάρα πολύ σκληρό
αγώνα και πρέπει η παγκόσμια κοινή γνώμη να αντιληφθεί ότι αυτά που διακυβεύονται στον
Καύκασο σήμερα, δεν αφορούν μόνο τους λαούς του Καυκάσου, αλλά την ευρύτερη περιοχή
και όλα τα κράτη που βρίσκονται γύρω από την Τουρκία. Ο Δήμαρχος μάς υποδέχτηκε με
ιδιαίτερη χαρά και είμαστε μαζί σε αυτόν τον αγώνα», υπογράμμισε ο κ. Σπαρταλιάν.
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