
Αγαπητοί φίλοι, 

Παίρνω τη σκυτάλη της μνήμης από την καλή μου φίλη κι συνάδελφο Έφη Εζρατή, για να 

συνεχίσω την σύντομη αναδρομή μας στα έργα και τις ημέρες της Μπέρρυς Ναχμία, την 

προσωπική της μάχη στην αρένα της τιμής, στην εκπαίδευση για το Ολοκαύτωμα. 

Πράγματι, λίγα χρόνια αργότερα, το 1998, και μετά από μεγάλες προσπάθειες, το ΕΜΕ είχε 

εγκατασταθεί στη νέα του στέγη στην οδό Νίκης 39. Η κα Μπέρρυ περιηγήθηκε στον χώρο που 

ήταν αφιερωμένος στο Ολοκαύτωμα, εκφράστηκε θετικά για τα εκθέματα και μου λέει: «να, 

εδώ θα βάλω μια καρεκλίτσα, να κάθομαι και να μιλάω στους επισκέπτες του Μουσείου, να 

τους λέω τι έγινε στο Ολοκαύτωμα, τι έζησα και τι είδα».  

Ομολογώ ότι θορυβήθηκα…  

Προσπάθησα να της εξηγήσω ότι μια τέτοια ιδιαίτερη αφήγηση καλεί για πιο δομημένες 

ευκαιρίες κι ότι ο κάθε τυχαίος επισκέπτης μπορεί να μην επιθυμεί ή να επιλέξει να ακούσει 

αυτή την δύσκολη και σκοτεινή ιστορία… Όποιος την γνώρισε, καταλαβαίνει ότι η συνεννόηση 

μας πάνω στο θέμα αυτό δεν προέκυψε εύκολα! Η κα Μπέρρυ υποστήριζε θερμά και 

ανυποχώρητα τις απόψεις της πάνω στο θέμα αυτό, στο οποίο πίστευε ακράδαντα… 

Όπως και νάχει, η «καρεκλίτσα» της Μπέρρυς αναβλήθηκε για λίγο μόνο, αφού το 2000, 

άρχισαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΜΕ για σχολικές ομάδες στα οποία συχνά 

συμμετείχε, μιλώντας στα παιδιά με τον δικό της ζωντανό και μοναδικό τρόπο, και πιο 

σημαντικό, απαντώντας στις ερωτήσεις τους με θάρρος και ειλικρίνεια, με διακριτικότητα και 

καλοσύνη: γιατί κάποια από τα πράγματα που έζησε, δεν κάνουν για παιδικά αυτιά. 

Σύντομα άρχισαν να την καλούν τάξεις και σχολεία, να μιλήσει στους μαθητές στο δικό τους 

χώρο, να κουβεντιάσει μαζί τους, να λύσει τις απορίες τους για γεγονότα και θέματα, με τα 

οποία παλεύει η ανθρωπότητα από τότε που συνέβησαν, προσπαθώντας να τα κατανοήσει… 

Δεν αρνήθηκε, ούτε λυπήθηκε ποτέ κανέναν κόπο και καμία δυσκολία… Είτε η πρόσκληση 

ερχόταν μέσω του Μουσείου, είτε μέσα από τις άλλες της επαφές και γνωριμίες, έδινε πάντα το 

δυναμικό της παρόν, στην εκτέλεση αυτού, που όντως θεωρούσε ιερό της καθήκον. 



Και το 2004, στο πλαίσιο της πρώτης μεγάλης έκθεσης του ΕΜΕ σχετικά με το Ολοκαύτωμα, τα 

«Κρυμμένα Παιδιά στην Ελλάδα της Κατοχής» και με την ενθάρρυνση και υποστήριξη του τότε 

νεοσύστατου οργανισμού IHRA (2000), το Μουσείο οργάνωσε το πρώτο στη χώρα μας 

σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Διδάσκοντας για το Ολοκαύτωμα στην Ελλάδα». Η 

Μπέρρυ Ναχμία εγκαινίασε το σεμινάριο και προσφώνησε τους εκπαιδευτικούς, με λόγια που 

βγήκαν από την καρδιά της, απλά, δυνατά και αληθινά. Τον ίδιο ρόλο έπαιξε και σε επόμενα 

σεμινάρια. Και όταν δεν μπορούσε πια να παραβρεθεί η ίδια, εκείνα τα πρώτα λόγια της τα 

διαβάζαμε πάντα εμείς, για να μη λείψει η έμπνευση και η παρακίνηση της προς τους 

δασκάλους. Τριάντα δυο σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα και δεν τα παραλείψαμε ούτε μια φορά… 

Το 2007 μας ζήτησε για πρώτη φορά το Υπουργείο Παιδείας να υποδείξουμε ένα απόσπασμα 

από τη μαρτυρία Έλληνα επιζήσαντα από το Ολοκαύτωμα, για συμπερίληψη σε σχολικό βιβλίο. 

Επέλεξα τη μαρτυρία της Μπέρρυς, και μετά από πολύ ψάξιμο και αγωνία, ώστε να αποφύγω 

τα αβάσταχτα κι εφιαλτικά περιστατικά που έζησε και περιγράφει, διάλεξα το απόσπασμα για 

το Appel, το πρωινό κάλεσμα για δουλειά, που θεώρησα υποφερτό… 

Το ενδιαφέρον της για το Μουσείο και το έργο του δεν περιοριζόταν μόνο σε αυτά. Βοήθησε και 

στην ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό των Συλλογών του με δωρεές αντικειμένων, φωτογραφικού 

και αρχειακού υλικού: το 1996 δώρισε στην Συλλογή Γλυπτών ΕΜΕ (Ιστορική συλλογή) ένα 

τμήμα επιτύμβιας πλάκας που περισυνέλλεξε η ίδια (Μπέρρυ Κασούτο Ναχμία), προερχόμενη 

από το εβραϊκό νεκροταφείο Καστοριάς,  

Επίσης, ολόκληρο το προσωπικό της αρχείο περιήλθε στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, με 

μέριμνα της οικογένειάς της. Το έργο της μαζί μας συνεχίζει η ανιψιά της, Οντέτ Βαρών Βασάρ, 

από άλλο μετερίζι, αλλά με κοινό στόχο. 

Η Μπέρρυ Ναχμία είχε ταχτεί να φυλάει τις συγκεκριμένες Θερμοπύλες και το έκανε με όραμα, 

συνέπεια, αφοσίωση και πεποίθηση. Αν ήταν ακόμη κοντά μας, όχι καρεκλίτσα, αλλά 

πολυθρόνα θα έβαζα στο χώρο του Ολοκαυτώματος, θα εγκαθιστούσα μεγάφωνα και live 

streaming, για να ακουστεί παντού, ελεύθερα κι ανοιχτά, το μοναδικό ανθρωπιστικό της  

μήνυμα. 

Σας ευχαριστώ.  


