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Η θωηνγξαθία πνπ βιέπεηε δείρλεη ην ρεξάθη ελόο εκβξύνπ 21 εβδνκάδωλ λα 

βγαίλεη από ηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο ηνπ. Η εηθόλα απηή πνπ είρε ζπγθινλίζεη ηνλ 

θόζκν πξηλ από 11 ρξόληα, έκεηλε γλωζηή κε ηελ νλνκαζία "ην ρέξη ηεο ειπίδαο".  

Ο Σάκηνπει Αξκαο, ήηαλ αθόκε αγέλλεηνο όηαλ δηαγλώζηεθε πωο πάζρεη από 

δηζρηδή ξάρε (spina bifida) από ηελ νπνία δελ ζα κπνξνύζε λα επηδήζεη, παξά 

κόλν αλ ηνλ ρεηξνπξγνύζαλ κέζα ζηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο ηνπ. Ο γηαηξόο πνπ 

αλέιαβε ην δύζθνιν έξγν ήηαλ ν δξ Τδόζεθ Μπξπλέ, ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ 

Ιαηξηθνύ Κέληξνπ Βάληεξκπηιη ζην Τέλεζη, κε ηελ αμηνζαύκαζηε ηερληθή ζε 

απηέο ηνπ εηδηθνύ ηύπνπ επεκβάζεηο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ν 

ρεηξνπξγόο αθαίξεζε ηελ κήηξα κε θαηζαξηθή θη έθαλε κία κηθξή ηνκή γηα λα 

κπνξέζεη λα εγρεηξήζεη ηνλ κηθξό Σάκηνπει. 

 

Τν ρεηξνπξγείν πιεζίαδε ζην ηέινο ηνπ όηαλ ζπλέβεη ην "ζαύκα": ην βξέθνο 

έβγαιε ην κηθξνζθνπηθό, αιιά πιήξωο ζρεκαηηζκέλν ρεξάθη ηνπ κέζα από ηελ 

ηνκή θαη γαληδώζεθε από ην δάρηπιν ηνπ έθπιεθηνπ γηαηξνύ. 

" Βίωζα ηελ πην ζπγθινληζηηθή ζηηγκή ηεο δωήο κνπ, όηαλ έληωζα ην ρεξάθη ηνπ 

Σάκηνπει λα ζθίγγεη δπλαηά ην δάρηπιν κνπ! Ηηαλ ζαλ λα έδεηρλε επγλωκνζύλε 

πνπ ηνπ ράξηζα ην δώξν ηεο δωήο", είρε δειώζεη ν δηάζεκνο ρεηξνπξγόο. Παξώλ 

ζηελ αίζνπζα ήηαλ θαη ν θωηνξεπόξηεξ ηεο εθεκεξίδαο USA Today, Μάηθι 

Γθιάλζπ, ν νπνίνο είρε εμαζθαιίζεη εηδηθή άδεηα γηα λα απαζαλαηίζεη ηελ ζπάληα 

επέκβαζε. Ο θαθόο ηνπ πξόιαβε θαη ζπλέιαβε ην γεγνλόο κε απόιπηε 

θαζαξόηεηα θαη γηα ηα επόκελα ρξόληα ην "ρέξη ηεο ειπίδαο" ζα έδηλε δύλακε θαη 

θνπξάγην ζε εθαηνληάδεο αλζξώπνπο! 
 

 

 



 

 

Έντεκα χρόνια μετά 

 
 

Έληεθα ρξόληα κεηά ηo "ζαύκα ηεο 

δωήο", ν κηθξόο Σάκηνπει Άξκαο 

(ζηε θωηνγξαθία ζήκεξα), κίιεζε 

ζην FOXNews.com, θαηαζέηνληαο ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπ γηα "ην ρέξη ηεο 

ειπίδαο": 

 

"Κάζε θνξά πνπ βιέπω απηή ηελ 

εηθόλα, ην πξώην πξάγκα πνπ 

ζθέθηνκαη είλαη ην πόζν ηπρεξόο 

είκαη πνπ ν Θεόο δηάιεμε εκέλα γηα 

απηή ηε ζηηγκή. Αηζζάλνκαη πνιύ 

επγλώκωλ πνπ είκαη εγώ ζε απηήλ ηελ εηθόλα", είπε. 

 

Η κεηέξα ηνπ Σάκηνπει πξόζζεζε πωο ε θωηνγξαθία απηή δελ ράξηζε κόλν ζην 

δηθό ηεο παηδί ηε δωή αιιά ζε εθαηνληάδεο αγέλλεηα κωξά "ην δηθαίωκά ηνπο λα 

δήζνπλ": "Η εηθόλα απηή αλάγθαζε πνιινύο λα μαλαζθεθηνύλ ηηο πεπνηζήζεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ άκβιωζε θαη είκαη πνιύ πεξήθαλε γηα απηό", εμήγεζε. 

Καη νη "άπηζηνη Θωκάδεο".... 

Από ηελ πξώηε ζηηγκή πνπ ε ηζηνξία ηνπ Σάκηνπει είδε ην θωο ηεο 

δεκνζηόηεηαο, ήηαλ πνιινί εθείλνη πνπ ηελ ακθηζβήηεζαλ. Βαζηθό ζεκείν ηεο 

δηαθωλίαο ηνπο ήηαλ ην θαηά πόζν ην βξέθνο έβγαιε κόλν ηνπ ην ρεξάθη ηνπ από 

ην άλνηγκα ηεο κήηξαο ηεο κεηέξαο ηνπ θαη άξπαμε ην ρέξη ηνπ γηαηξνύ ή αλ ν 

γηαηξόο ηξάβεμε ην ρέξη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. 

 

Ο θωηνγξάθνο- απηόπηεο κάξηπξαο είλαη κέρξη θαη ζήκεξα θαηεγνξεκαηηθόο: " 

Δίδα κε ηα κάηηα κνπ ηε κήηξα λα ζπζπάηαη ζηε ζπλέρεηα ηε κηθξή γξνζηά λα 

μεπξνβάιεη από ηελ ηνκή. Δίκαη απνιύηωο βέβαηνο πωο ην ρεξάθη βγήθε κόλν ηνπ 

κέζα από ηελ θνηιηά ηεο κεηέξαο ηνπ. Τν κόλν πνπ έθαλε ν ζπγθινληζκέλνο 

γηαηξόο, ήηαλ λα ην αλαζεθώζεη γηα ιίγα δεπηεξόιεπηα ώζηε λα πξνιάβω λα 

απαζαλαηίζω ηε ζηηγκή", ππνζηεξίδεη. 

 

Όζν γηα ηελ κεηέξα ηνπ Σάκηνπει, ε δηθή ηεο απάληεζε είλαη απνζηνκωηηθή: " 

Δηιηθξηλά δελ κε λνηάδεη, ηη αθξηβώο έγηλε! Απηό πνπ αηζζάλζεθα ηελ ζηηγκή πνπ 

αληίθξπζα ηελ θωηνγξαθία, ήηαλ όηη έλα αγέλλεην κωξό ζπκκεηείρε κε ηηο 

κηθξέο ηνπ δπλάκεηο ζηελ πξνζπάζεηα λα επηβηώζεη! Γελ μέξω αλ ην ρεξάθη ηνπ 

βγήθε κόλν ηνπ ή ην ηξάβεμε ν γηαηξόο κνπ. Η νπζία είλαη πωο ήηαλ κηα 

αλζξώπηλε δωή πνπ ηα θαηάθεξε! Γελ είλαη αξθεηό απηό;", ξωηάεη ηνπο 

"άπηζηνπο Θωκάδεο" 


