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Το

tweet&nbsp; του Άλμπερτ Μπουρλά, 19.1.2022

Βαθιά ευγνώμων που έλαβα το βραβείο Genesis. Ευχαριστώ το Ίδρυμα Genesis που θα δωρίσ

Στις 19.1.2022 το Ίδρυμα «GENESIS PRIZE» ανακοίνωσε ότι το Βραβείο Genesis για το
2022 απονέμεται στον CEO της Pfizer Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά. Ο Δρ. Μπουρλά έλαβε το
μεγαλύτερο μέρος των ψήφων κατά τη διάρκεια πρόσφατης παγκόσμιας διαδικτυακής
εκστρατείας στην οποία συμμετείχαν 200.000 άνθρωποι από 71 χώρες. Η επιλογή των
ψηφοφόρων επικυρώθηκε ομόφωνα από τους εννέα κριτές της Επιτροπής Επιλογής του
Βραβείου Genesis.
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Η Επιτροπή συνεχάρη τον Δρ. Μπουρλά για την αποφασιστικότητα και τις ηγετικές του
ικανότητες, καθώς και για την πρόθεσή του να αναλάβει μεγάλα ρίσκα. Η Επιτροπή
επεσήμανε πως ο Δρ. Μπουρλά είναι υπερήφανος για την εβραϊκή του ταυτότητα και
κληρονομιά και αναφέρθηκε στην δέσμευσή του στις αξίες του εβραϊσμού και στην στήριξή
του στο Κράτος του Ισραήλ.

Η Επιτροπή επεσήμανε ότι, αντίθετα με τους διευθύνοντες άλλων εταιρειών, ο Αλμπερτ
Μπουρλά αρνήθηκε δισεκατομμύρια δολάρια αμερικανικών ομοσπονδιακών κονδυλίων για να
αποφύγει την κυβερνητική γραφειοκρατία και να επιταχύνει την ανάπτυξη και την
παραγωγή του εμβολίου για τον κορωνοϊό. Αποτέλεσμα, το εμβόλιο για τον κορωνοϊό
ήταν έτοιμο σε διάστημα μηνών αντί ετών.

Το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων του Βραβείου Genesis, το οποίο ονομάστηκε το
«Εβραϊκό Νόμπελ» από το περιοδικό TIME, τιμά εξέχουσες προσωπικότητες του διεθνούς
εβραϊσμού για τα επαγγελματικά επιτεύγματα και την συνεισφορά τους στην ανθρωπότητα
και τις εβραϊκές αξίες. Ο Δρ. Μπουρλά είναι η ένατη προσωπικότητα που τιμάται με το
Βραβείο Genesis. Μεταξύ των προσωπικοτήτων που έχουν λάβει το Βραβείο Genesis
συγκαταλέγονται ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ (2021), ο ακτιβιστής Νατάν Σαράνσκι
(2020) και οι ηθοποιοί Νάταλι Πόρτμαν (2018) και Μάϊκλ Ντάγκλας (2015).

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ θα απονείμει το Βραβείο Genesis στον Δρ.
Μπουρλά σε τελετή που προγραμματίζεται να γίνει στις 29 Ιουνίου στην Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την παράδοση που καθιερώθηκε από τον πρώτο βραβευθέντα Michael
Bloomberg, όλοι όσοι λαμβάνουν το Βραβείο Genesis επιλέγουν να παραιτηθούν από το
χρηματικό βραβείο και να το διαθέσουν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ο Δρ. Μπουρλά
ζήτησε από το Ίδρυμα Genesis Prize να διαθέσει το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων
σε έργα που συμβάλουν στη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος, με ιδιαίτερη
έμφαση στην τραγωδία που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα της Ελλάδας.

Ο Δρ. Μπουρλά γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε σε μία οικογένεια που
υπέφερε από τα δεινά του Ολοκαυτώματος, καθώς οι γονείς του συμπεριλαμβάνονται
στους επιζώντες του Ολοκαυτώματος.
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«Είμαι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσω τον Δρ. Άλμπερτ Μπούρλα στην οικογένεια
των βραβευθέντων με το Βραβείο Genesis», δήλωσε ο συνιδρυτής και πρόεδρος του
Ιδρύματος «The Genesis Prize», Stan Polovets. «Ο Δρ. Μπουρλά ενσαρκώνει δύο από τις
πιο σημαντικές εβραϊκές αξίες, που είναι η δέσμευση στην ιερότητα της ζωής και η συμβολή
στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Και ενώ η πανδημία συνεχίζεται, εκατομμύρια
άνθρωποι είναι ζωντανοί και υγιείς χάρη στα όσα έχουν καταφέρει ο Δρ. Μπούρλα και η
ομάδα του στην Pfizer».

Ο Δρ. Μπουρλά δήλωσε: «Δεν είχα την πρόθεση να ζήσω μία δημόσια ζωή και δεν
μπορούσα να φανταστώ ότι κάποτε θα είχα την τιμή να λάβω αυτό το βραβείο και να
στέκομαι δίπλα σε αυτούς τους εξαιρετικούς συνυποψήφιους. Το αποδέχομαι με
ταπεινότητα και εκ μέρους όλων των συναδέλφων μου στην Pfizer, οι οποίοι
ανταποκρίθηκαν στο επείγον κάλεσμα της ιστορίας τα τελευταία δύο χρόνια και όλοι μαζί
καταφέραμε όσα επετεύχθησαν. Μεγάλωσα σε μία εβραϊκή οικογένεια που πίστευε ότι ο
καθένας μας είναι τόσο δυνατός όσοι ισχυροί είναι και οι δεσμοί με την κοινότητά μας και
ότι όλοι καλούμαστε από τον Θεό να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Ευελπιστώ να
επισκεφθώ την Ιερουσαλήμ και να παραλάβω αυτοπροσώπως την τιμητική διάκριση, η οποία
συμβολίζει τον θρίαμβο της επιστήμης και την ελπίδα για το μέλλον μας».

Επισης στο twitter του στις 19.1.2022 ο Δρ. Μπουρλά έγραψε : "Βαθιά ευγνώμων
που έλαβα το βραβείο Genesis. Ευχαριστώ το Ίδρυμα Genesisπου θα δωρίσει το
ποσό του βραβείου στην Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης -στη μνήμη των
γονέων μου, για τις αξίες της ζωής και της κοινότητας που μου κληροδότησαν και
στη μνήμη του Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα".

*Μετάφραση στοιχείων από ιστοσελίδα Genesisprize.org

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ:
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ CEO ΤΗΣ PFIZER ΆΛΜΠΕΡΤ
ΜΠΟΥΡΛΑ
Ο ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «GENESIS» για το
2022
Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ ΣΤΟ ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Ο ΑΛΜΠΕΡ ΜΠΟΥΡΛΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ –
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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