
  

Αυτές οι φωτογραφίες άρχισαν να κυκλοφορούν το 
Νοέμβριο του 2002, και θεωρήθηκε ότι ήταν «οι 
φωτογραφίες της χρονιάς».  ..Μία από αυτές 
δημοσιεύθηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού NY Times 
ως σπουδαίο γεγονός.

Το κείμενο του άρθρου είναι περίληψη ..αυτής της 
ιστορίας ..που είναι  .. Ένας όμορφος ύμνος προς τη

Ζωή ..



  

Η φωτογραφία είναι ενός μωρούμωρού  21 εβδομάδων21 εβδομάδων, πριν ακόμη 
γεννηθεί, το όνομα του οποίου είναι Samuel Armas και είχε 

διαγνωστεί ότι πάσχει από διχοτομημένη σπονδυλική στήλη 
από την οποία δεν θα επιζούσε με τίποτα, παρά μόνον αν το 

χειρουργούσαν στην κοιλιά της μητέρας του.

Ο Dr. Bruner, μετά από διάφορες έρευνες που είχαν γίνει στο 
Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο του Vanderbilt, στη Nashville, 

δήλωσε ότι ο ίδιος θα μπορούσε να φέρει εις πέρας την 
εγχείριση, με το βρέφος στην κοιλιά της μητέρας του.



  

..Ο Dr. Bruner Τελείωνε επιτυχώς την εγχείριση, όταν ο        
S a m u e l  S a m u e l  έβγαλε τοέβγαλε το  μικροσκοπικό αλλά ανεπτυγμένο 

χεράκιχεράκι του μέσα από την τομή καικαι  γαντζώθηκε από το γαντζώθηκε από το 
δάχτυλοδάχτυλο   του έκπληκτου γιατρού.

Κατά τη διάρκεια της εγχείρισης, ο χειρούργος αφαίρεσε την 

υστέρα με καισαρική και έκανε μια μικρή τομή στον αμνιακό 

σάκο, μέσω της οποίας μπόρεσε να εγχειρίσει τον μικρό 

Samuel.



  

Ο διάσημος αυτός χειρούργος είπε ότι έζησε την πιο συγκινητική 
στιγμή ολόκληρης της ζωής του, όταν ένοιωσε το χέρι τουένοιωσε το χέρι του                            

S a m u e l  S a m u e l  να του γραπώνει ένα δάχτυλονα του γραπώνει ένα δάχτυλο, δείχνοντας 
ευγνωμοσύνη που του χάρισε το δώρο της ζωής.

Βεβαίως, ο Dr. Bruner πάγωσεπάγωσε, --κοκάλωσε για μερικά 
δευτερόλεπτα– κατά τη διάρκεια των οποίων ο Samuel συνέχιζε 
να του κρατάει το δάχτυλο, κάτι που έδωσε αρκετό χρόνο στο 
..προσωπικό του χειρουργείου ώστε να φωτογραφήσουν το 
στιγμιότυπο πολύ καθαρά.



  

Οι εκδότες του περιοδικούΟι εκδότες του περιοδικού NY NY  Times Times 
ονόμασαν τη φωτογραφίαονόμασαν τη φωτογραφία“Hand of Hope” “Hand of Hope” 

((Χέρι της ελπίδαςΧέρι της ελπίδας))



  

Η μητέρα του είπε ότι έκλαιγε από συγκίνησηΗ μητέρα του είπε ότι έκλαιγε από συγκίνηση .. ..γιαγια  
πολλές μέρεςπολλές μέρες,, βλέποντας την απίστευτη φωτογραφία βλέποντας την απίστευτη φωτογραφία..



  

Ο Ο Samuel,  Samuel,  μήνες μετάμήνες μετά......

Αυτός είναι οΑυτός είναι ο Samuel  Samuel σήμερασήμερα.. .. Έχει μιαΈχει μια 100%  100% 
φυσιολογική ζωήφυσιολογική ζωή....



  

.. Ευχόμαστε η ιστορία του Samuel 

να αγγίξει την καρδιά σας

Να έχετε μια όμορφη μέρα, με υγεία και εργασία!                            
                                                      


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8

