ΕΠΙΣΚΕΨΗ του ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ ΣΤΟ ΓΙΑΝΤ ΒΑΣΕΜ

Ευρισκόμενος στο Ισραήλ για να παραλάβει το Βραβείο Genesis, σε αναγνώριση της
δέσμευσής του στις εβραϊκές αξίες, ο Δρ. Μπουρλά αποτιεί φόρο τιμής στην
ιστορία και την κληρονομιά του εβραϊκού λαού.

Δ. Τύπου Yad Vashem: Στις 27 Ιουνίου 2022 ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της
Pfizer Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά επισκέφθηκε το Yad Vashem.
Ο Δρ.
Μπουρλά βρίσκεται στο Ισραήλ για να παραλάβει το Βραβείο Genesis, με το οποίο
αναγνωρίζεται η ανθρωπιστική επιρροή του βραβευθέντος, η δέσμευσή του στις εβραϊκές
αξίες και η υποστήριξή του προς το Ισραήλ.

Η συγκινητική επίσκεψη στο Όρος της Μνήμης ήταν φορτισμένη με προσωπική και
κοινοτική σημασία. Ο βραβευμένος με το Βραβείο Genesis 2022, ο οποίος είναι γιος
επιζώντων του Ολοκαυτώματος από την Ελλάδα, καλωσορίστηκε από τον Πρόεδρο του Yad
Vashem Dani Dayan, ο οποίος συνόδευσε τον Δρα Μπουρλά σε όλη την περιήγησή του στο
Μουσείο Ιστορίας του Ολοκαυτώματος.

Ο Δρ. Μπουρλά είπε: "Το Yad Vahem δεν μοιάζει με κανένα άλλο μέρος που έχω
επισκεφθεί. Είναι μια εξαιρετικά δυνατή και συγκινητική εμπειρία, μια εμπειρία που ποτέ
δεν θα ξεχάσω. Από την μία είναι μια σημαντική υπενθύμιση για το τι συμβαίνει όταν ο
αντισημιτισμός και το μίσος αφήνονται ανεξέλεγκτα καθώς και για τις συνέπειες της
μείωσης της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Από την άλλη, τονίζει τις εμπειρίες των Εβραίων
κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος ενώ είναι βαθιά εμπνευσμένο από το θάρρος και την
ψυχική δύναμη των επιζώντων, δίνοντάς μας ελπίδα και υπενθυμίζοντάς μας ότι πρέπει να
αντιμετωπίζουμε κάθε ζωή ως ιερή".
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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Yad Vahem, ο Δρ. Μπουρλά και η σύζυγός του
Μύριαμ, συμμετείχαν σε εκδήλωση στην Αίθουσα Μνήμης. Οι δυο τους αναζωπύρωσαν την
Αιώνια Φλόγα και κατέθεσαν στεφάνι στην πλάκα κάτω από την οποία είναι θαμμένες
στάχτες των θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Στη συνέχεια, ο Δρ. Μπουρλά επισκέφθηκε το
Παιδικό Μνημείο, που είναι αφιερωμένο στ0 1,5 εκατομμύριο παιδιά τα οποία θανατώθηκαν
στο Ολοκαύτωμα, και τέλος υπέγραψε στο βιβλίο επισκεπτών του Yad Vashem.

Η επίσκεψη στο Yad Vashem ολοκληρώθηκε με μια ξεχωριστή μουσική παράσταση στα
Ελληνικά και στα Λαδίνο, την αρχαία Ιουδαιο-Ισπανική γλώσσα που μιλιόνταν από τις
Σεφαραδίτικες κοινότητες ανά την Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Την παράσταση
παρακολούθησαν ο Δρ. Μπουρλά, ο Dani Dayan και ο Πρόεδρος του Βραβείου Genesis Stan
Polovets, στη Συναγωγή του Yad Vashem. Παρόντες ήταν επίσης μια ομάδα επιζώντων του
Ολοκαυτώματος από την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του μέλους της Διεύθυνσης του
Yad Vashem Moshe Ha-Elion (φωτογραφία), και των Gavriel Almozninos, Yaakov Kapetas,
Rachel Meseritz και Eli Nahmias.

Ο Πρόεδρος του Yad Vahem Dani Dayan σημείωσε: "Ήταν τιμή μου να καλωσορίσω τον
Δρ. Μπουρλά σήμερα στο Yad Vashem και ευχαριστώ το Ίδρυμα Genesis Prize που
διοργάνωσε την επίσκεψη αυτή. Το Ολοκαύτωμα εξιστορεί την καταστροφή της κάποτε
πλούσιας και ανθούσας εβραϊκής ζωής που άκμασε ανά την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.
Είναι σημαντικό για το κοινό να συνεχίζει να θυμάται και να μνημονεύει τη σημαντική
κληρονομιά, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις αυτών των αναντικατάστατων κοινοτήτων.
Το να ακούς τους ήχους της αρχαίας εβραϊκής γλώσσας Λαντίνο να βγαίνει από το Όρος
της Μνήμης είναι πραγματικά καταπληκτικό».

Ο Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιδρύματος Genesis Prize Stan Polovets είπε: «Είχα την τιμή
να συνοδεύσω τον Άλμπερτ στην επίσκεψή του στο Yad Vashem και να παρακολουθήσω
από κοντά την συναισθηματική και προσωπική του σχέση με τα έξι εκατομμύρια ψυχές
που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα, καθώς και τη βαθιά αφοσίωσή του στη διάσωση
εκατομμυρίων ζωών σήμερα μέσω της ηγεσίας του στην Pfizer».

Πηγή: Yad Vashem, 27.6.2022
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