«ΔΕΝ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΜΟΥ ΜΙΑ ΑΡΡΩΣΤΙΑ, ΑΛΛ’ ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ»
Πρώτα διαβάστε την ιστορία, μετά δείτε τη φωτογραφία!
Η φωτογραφία δείχνει το αγέννητο έμβρυο πέντε μηνών, που θα το λένε
αργότερα Σαμουήλ Αλέξανδος Αρμάς, που χειρουργείται μέσα στη μήτρα από
τον χειρούργο Τζόζεφ Μπρούνερ.

Το μικρό έπασχε από δισχιδή ράχη και δεν μπορούσε να επιζήσει έτσι μετά τον
τοκετό. Η μητέρα του, η Κα Τζούλη Αρμάς, είναι μαία και ήξερε ότι ο δρ. Μπρούνερ
του Πανεπιστημίου Βάντερμπιλτ κάνει τέτοιες εγχειρήσεις όταν το έμβρυο είναι
ακόμα μέσα στην κοιλιά.
Κατά την εγχείρηση ο μαιευτήρας βγάζει έξω τη μήτρα με καισαρική τομή και της
κάνει μια μικρή τομή για να εγχειρήσει το μικρό. Καθώς ο Δρ. Μπρούνερ τελείωνε
την εγχείρηση, ο μικρός άπλωσε το χεράκι του, πλήρως ανεπτυγμένο, μέσα από την
τομή και έσφιξε το δάχτυλο του χειρούργου!
Σ’ ένα επιστημονικό άρθρο (Τime Europe), όπου εξηγείται ότι τα κύρια όργανα
του εμβρύου και άλλα σημεία ανθρώπινης ζωής σχηματίζονται μερικές μέρες μετά τη
σύλληψη, αναφέρεται ότι
Δρ. Μπρούνερ, είπε σχετικά με το περιστατικό, ότι η
στιγμή που το έμβρυο άρπαξε το δάχτυλό του ήταν η πιο συγκινητική της ζωής του
και ότι για μια στιγμή πάγωσε και έμεινε τελείως ακίνητος.
Η φωτογραφία συνέλαβε το εκπληκτικό γεγονός πολύ καθαρά. Οι εκδότες της
έβαλαν τον τίτλο «Χεράκι ελπίδας». Και εξηγούν «ότι το μικρό χεράκι του εμβρύου
21 εβδομάδων, που θα γίνει ο Σαμουήλ Αλέξανδρος, βγαίνει από τη μήτρα της μαμάς
του, ωσάν να θέλει να ευχαριστήσει το γιατρό, γιατί του χαρίζει τη ζωή».
Η μητέρα είπε ότι έκλαιγαν επί μέρες όταν είδαν τη φωτογραφία. Και πρόσθεσε
ότι «η φωτογραφία μας θυμίζει ότι η εγκυμοσύνη μου δεν έχει σχέση με μια
αναπηρία ή αρρώστια, αλλά με ένα μικρό πρόσωπο». Το μωρό γεννήθηκε υγιέστατο,
γιατί η εγχείρηση πέτυχε εκατό τοις εκατό.
Τώρα δείτε την απίστευτη φωτογραφία.
«Θεωρώ αυτή τη φωτογραφία σαν το καλύτερο συνοδευτικό των ευχών μου για τις
ημέρες του Πάσχα», έγραψε ο Αλέξανδρος Γεωργιάδης που είχε την καλοσύνη να μας
τη στείλει, ώστε να έχουν και οι συνδρομητές του «Γράμματος» την ίδια με εκείνον
όμορφη συγκίνηση.

