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Ο αριθμός εκατό είναι συμβολικός, αλλά δεν παύει να έχει τη σημασία του. Για εμάς ως
συντακτική επιτροπή των «Αρμενικών» όπως και για τις προηγούμενες επιτροπές, για
παλιούς και νέους συνεργάτες του περιοδικού και για όλους όσοι συνέβαλαν με την ηθική ή
την οικονομική υποστήριξή τους, είναι αναμφισβήτητα ένα γεγονός. Πρόκειται για την
κορύφωση και επιβράβευση είκοσι ενός ετών συλλογικού έργου. Και αυτό πρέπει να το
επισημάνουμε με την ελπίδα και τη δέσμευση ότι αυτή η προσπάθεια δε θα σταματήσει, όσο
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δύσκολες κι αν είναι οι συνθήκες.
Εκατό τεύχη, λοιπόν, που συμπίπτουν με άλλο ένα σημαντικό γεγονός: την έκθεση
ιστορικής φωτογραφίας για τους Αρμένιους πρόσφυγες στην Ελλάδα, που έλαβε χώρα στο
Ψηφιακό Μουσείο Σμύρνης και Νέα Σμύρνης. Μια χωρίς προηγούμενο πρωτοβουλία που
πραγματοποιήθηκε χάρη στην υποστήριξη του ομώνυμου δήμου και στη συλλογή χιλιάδων
φωτογραφιών που επί χρόνια και με πολύ κόπο μαζέψαμε στο αρχείο των «Αρμενικών».
Είναι τα ντοκουμέντα που εμπεριέχουν την ιστορία της αρμενικής κοινότητας στην Ελλάδα
και που σε δειγματική μόνο μορφή καταφέραμε να τα παρουσιάσουμε στο ευρύ κοινό.
Ένα γεγονός που έχει ιστορική σημασία όχι μόνο για την κοινότητα μας, αλλά και για το
σύνολο του αρμενικού λαού, δεδομένου ότι στις εικόνες απαθανατίζονται οι άμεσες
επιπτώσεις της Γενοκτονίας των Αρμενίων, με πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα ίσως τα
ορφανοτροφεία στα διάφορα μέρη της Ελλάδας και τη ζωή των ορφανών Αρμενόπουλων
στα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς.
Πέραν της ιστορικής όμως, είναι αξιοσημείωτο ότι η συλλογή φωτογραφιών που
παρουσιάστηκε στην έκθεση, έχει και μεγάλη καλλιτεχνική αξία και ποιότητα ως
φωτογραφικό υλικό. Δεν κρύβουμε την ικανοποίησή μας και ταυτόχρονα νιώθουμε
δικαιολογημένα περήφανοι, διότι για αυτούς τους λόγους, η πρωτοβουλία του περιοδικού
μας αξιολογήθηκε πολύ θετικά και χειροκροτήθηκε από την πρώτη στιγμή μέχρι και την
τελευταία μέρα της έκθεσης.
Το έχουμε πει και το ξαναλέμε: τα «Αρμενικά» δεν είναι μόνο ένα έντυπο. Είναι επίσης ένας
χώρος με ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως συλλογή ιστορικών ντοκουμέντων,
εκτύπωση βιβλίων, οργάνωση θεματικών βραδιών, πηγή για μελετητές αρμενικών θεμάτων
και προπαντός, ανάδειξη της ζωής των Αρμενίων στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο.
Αυτός ήταν και παραμένει ο πρωταρχικός στόχος του περιοδικού μας και έτσι πορευόμαστε
επί πάνω από δύο δεκαετίες. Πάντα με την αφιλοκερδή υποστήριξη των συνεργατών μας
και την πολύτιμη βοήθεια των χορηγών και των αναγνωστών μας. Άλλωστε, αυτό είναι που
μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε για τα επόμενα εκατό τεύχη.
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