ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ GENESIS ΣΤΟΝ ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ – Ιερουσαλήμ 29.6.2022

Η τελετή απονομής του βραβείου Genesis στον Δρα Αλμπερτ Μπουρλά, στο Jerusalem
Theater, στις 29.6.22, ήταν τόσο λαμπρή και μεγαλοπρεπής όσο και συμβολική. Η πανδημία
δεν είχε επιτρέψει στους δύο προηγούμενους βραβευθέντες, τον Νατάν Σαράνσκυ και τον
Στίβεν Σπίλμπεργκ, να παραλάβουν την τιμητική διάκριση σε μία γεμάτη αίγλη και κόσμο
εκδήλωση που κατά παράδοση διοργανώνεται κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήμ. Ο φετινός
τιμηθείς, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, είναι ο άνθρωπος που συνέβαλε
στο να επανέλθει η ανθρωπότητα στην κανονικότητα.

Ο Δρ. Μπουρλά ανακηρύχθηκε ως ο ένατος κάτοχος του βραβείου Genesis, για τον
ηγετικό του ρόλο στην κυκλοφορία του εμβολίου κατά της COVID-19, που έσωσε
εκατομμύρια ανθρώπους στη διάρκεια της πανδημίας. Το βραβείο αντικατοπτρίζει, επίσης,
την υπερηφάνεια του για την εβραϊκή κληρονομιά και ταυτότητά του.

Το βραβείο Genesis 2022 παρέδωσαν στον Αλμπερτ Μπουρλά ο Πρόεδρος του Ισραήλ
Ισαάκ Χέρτζογκ, τονίζοντας ότι το παράδειγμά του «εμπνέει την εβραϊκή υπερηφάνεια» και
ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Genesis Prize Σταν Πόλοβετς.

Ο Ισραηλινός Πρόεδρος Χέρτζογκ είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του: «Ο Αλμπερτ
Μπουρλά δεν αποθαρρύνθηκε από το υψηλό διακύβευμα, τους αρνητές, τις θεωρίες
συνομωσίας ή την πολιτική. Πίστεψε στο εμβόλιο και αφιέρωσε ολοκληρωτικά τον εαυτό
του σε αυτό που τότε έμοιαζε να είναι μια παράτολμη φαντασίωση. Το εμβόλιο
δημιουργήθηκε σε χρόνο ρεκόρ. Σύμφωνα με μία έρευνα, που δημοσιεύθηκε προ ημερών στο
The Lancet, περίπου 20 εκατομμύρια ζωές σώθηκαν χάρη στην κυκλοφορία των εμβολίων».
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Ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Ιδρύματος Genesis Prize Σταν Πόλοβετς, τόνισε: «Το να
σώζεις μια ζωή αποτελεί θεμελιώδη εβραϊκή αξία. Σήμερα τιμούμε τον Δρα Μπουρλά που
αποτελεί τη σύγχρονη ενσάρκωση αυτής της αρχαίας εβραϊκής αρχής. Τιμούμε, παράλληλα,
την τεράστια συμβολή των εβραίων γιατρών που ήταν στην πρώτη γραμμή στη μάχη κατά
του κορωνοϊού τα τελευταία δύο χρόνια και συνεχίζουν να σώζουν ζωές σήμερα στην
Ουκρανία».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Ουκρανικό λαό και στη βοήθεια
που προσφέρουν πολλές Ισραηλινές και διεθνείς εβραϊκές Οργανώσεις. Συνεχίστηκε με την
προβολή του βίντεο “Jews in Medicine” (Εβραίοι στην Ιατρική -δείτε το ΕΔΩ ), που
παρουσιάζει τις ρίζες, τους δεσμούς και την επίδραση των Εβραίων στην ιατρική επιστήμη
από τη βιβλική μέχρι τη σύγχρονη εποχή και τη μάχη κατά της πανδημίας.

Ο βραβευθείς Δρ. Μπουρλά είπε κατά την ομιλία του: «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή και
ταπεινοφροσύνη που παραλαμβάνω σήμερα το βραβείο Genesis 2022. Τιμή διότι ποτέ δεν
σχεδίαζα να γίνω διάσημος, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι μια μέρα θα βρισκόμουν εδώ ανάμεσα
στους διακεκριμένους κατόχους αυτού του βραβείου -καλλιτέχνες, φιλάνθρωπους και
πολιτικούς, προσωπικότητες που δείχνουν στον κόσμο ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει ο
εβραϊκός λαός. Και, παράλληλα, νιώθω ταπεινός διότι αυτό δεν είναι το δικό μου βραβείο
-ανήκει σε όλους τους συναδέλφους μου που εργάστηκαν ακούραστα εν μέσω της
πανδημίας για να κατορθώσουν το αδύνατο».

Ο Δρ. Μπουρλά, ακολουθώντας την παράδοση -που θέσπισε πριν από εννέα χρόνια ο
Δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ- δώρισε το ποσό του ενός εκατομμυρίου
δολλαρίων που συνοδεύει το βραβείο υπέρ της δημιουργίας του Μουσείου Ολοκαυτώματος
της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, τιμώντας τη γενέτειρά του αλλά και τη μνήμη των θυμάτων
του Ολοκαυτώματος. Άλλωστε, ο ίδιος έχει επανειλημμένα αναφερθεί -σε ομιλίες και
συνεντεύξεις του- στην επίδραση που είχε στη ζωή του η εμπειρία της οικογένειάς του και
της κοινότητάς του κατά το Ολοκαύτωμα. Το ίδιο έκανε και στη διάρκεια της τελετής
απονομής, αναφερόμενος στους Εβραίους της Ελλάδας, στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη
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αλλά και στους γονείς του. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη μητέρα του Σάρα -που σώθηκε από το
εκτελεστικό απόσπασμα λίγα δευτερόλεπτα πριν την εκτέλεσή της- που του μετέδωσε το
‘μότο’ της ζωής της πως τίποτα δεν είναι αδύνατο.

Ένα συγκινητικό βίντεο, αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Αλμπερτ Μπουρλά, (δείτε το Ε
ΔΩ
) προβλήθηκε κατά την εκδήλωση, με δηλώσεις από τα αγαπημένα του πρόσωπα, τη σύζυγό
του Μύριαμ, τους συμμαθητές και συμφοιτητές του από τη Θεσσαλονίκη, τους συνεργάτες
του στη Pfizer, καθώς και διεθνείς προσωπικότητες όπως την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν, τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, τον τ.
πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμιν Νετανιάχου, κ.ά.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή του ελληνικής
καταγωγής Ισραηλινού καλλιτέχνη Γιεχούντα Πόλικερ, ο οποίος -όπως και ο τιμώμενος Δρ.
Μπουρλά- είναι απόγονος Θεσσαλονικέων Εβραίων επιζώντων του Ολοκαυτώματος.

Στην εκδήλωση -που παρουσίασε η γνωστή ηθοποιός Σάρα Ράφερτι- παραβρέθηκαν
εκατοντάδες προσωπικότητες, υπουργοί της Ισραηλινής Κυβέρνησης, εκπρόσωποι της
ιατρικής κοινότητας, φιλανθρωπικών οργανώσεων και της εβραϊκής διασποράς. Εκ μέρους
της Ελλάδας συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Παναγιώτης Πικραμμένος και ο
Πρόεδρος του ΚΙΣΕ και της ΙΚΘ Δαυίδ Σαλτιέλ. Παρέστησαν επίσης
προσωπικότητες-σύμβολα, όπως το ζεύγος Κλάρσφελντ και ο Νατάν Σαράνσκυ.
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