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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Προσφυγάκι γεννήθηκε μέσα σε ξενοδοχείο!

Και μεταφέρθηκε στο «Βοστάνειο» από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

#πρόσφυγες (/article/tag/πρόσφυγες),  #Caritas (/article/tag/Caritas),  #μωρό (/article/tag/μωρό),

 (/article/author/13392-pazianouold) pazianouold (/article/author/13392-pazianouold)
 - 12|09|2016 18:43

Το διασωστικό πλήρωμα ανταπεξήλθε επάξια στο περιστατικό και παρέδωσαν τη μαμά με το μωρό της, στο μαιευτικό
τμήμα του νοσοκομείου για να κοπεί ο ομφάλιος όρος και να γίνουν οι απαραίτητες ακόλουθες ενέργειες. Για τέτοιες αλλά
και για άλλες πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται η σημασία της παρουσίας του «Χαμόγελου του παιδιού» στη Λέσβο.

Μέσα σε ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου που έχει νοικιάσει η ΜΚΟ «Caritas» γεννήθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι
προσφυγάκι από τη Συρία που μεταφέρθηκε με τη μητέρα του με την κινητή ιατρική μονάδα του «Χαμόγελου του παιδιού»
στο «Βοστάνειο». Όπως εξηγούν οι διασώστες, το μεσημέρι της Παρασκευής έλαβαν κλήση από το ΕΚΑΒ στην Μυτιλήνη
για τη μεταφορά μιας 25χρονης εγκύου από τη Συρία προς το Βοστάνειο νοσοκομείο. Αν και μόλις 7 μηνών έγκυος, το
μωρό γεννήθηκε πρόωρα μέσα στο δωμάτιο και μεταφέρθηκε με την κινητή ιατρική μονάδα εντατικής θεραπείας για
νεογνά και παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε», οι γιατροί της Οργάνωσης είχαν από το πρωί στείλει τη μητέρα στο «Βοστάνειο» γιατί
είχαν δει ότι υπάρχει η απαιτούμενη διαστολή. Από κει όμως, την έστειλαν πίσω στο δωμάτιο γιατί θεωρούσαν ότι
υπάρχει ακόμα χρόνος. Εν τέλει η πρόσφυγας γέννησε μες στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με τη συνδρομή μιας
μουσουλμάνας μαίας.

Το διασωστικό πλήρωμα ανταπεξήλθε επάξια στο περιστατικό και παρέδωσαν τη μαμά με το μωρό της, στο μαιευτικό
τμήμα του νοσοκομείου για να κοπεί ο ομφάλιος όρος και να γίνουν οι απαραίτητες ακόλουθες ενέργειες. Για τέτοιες αλλά
και για άλλες πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται η σημασία της παρουσίας του «Χαμόγελου του παιδιού» στη Λέσβο.

(/koinonia/sto-
evropaiko-
dikastirio-

prosefyge-o-
str-balaskas)
Στο ευρωπαϊκό
δικαστήριο

προσέφυγε ο Στρ.

Μπαλάσκας

(/paideia/adedy-
kai-elme-

zitoyn-
posostosi)
ΑΔΕΔΥ και ΕΛΜΕ

ζητούν ποσόστωση
(/paideia/adedy-kai-

elme-zitoyn-
posostosi)

(/paideia/i-
mytilinia-

maria-
kofopoylou-

paei-ti-nomiki-
brosta)

Η Μυτιληνιά Μαρία
Κωφοπούλου πάει τη
Νομική μπροστά!

(/paideia/ana-
pedio-kai-

omada-
prosanatolismoy)
Ανά πεδίο και ομάδα
προσανατολισμού

(/paideia/ana-pedio-
kai-omada-

prosanatolismoy)

(/paideia/apofasi-
gia-tin-

prosorini-
stegasi-tou-

sxoleiou-
vrisas)

Απόφαση για την
προσωρινή στέγαση
του σχολείου Βρίσας

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/article/tag/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82
http://www.emprosnet.gr/article/tag/Caritas
http://www.emprosnet.gr/article/tag/%CE%BC%CF%89%CF%81%CF%8C
http://www.emprosnet.gr/article/author/13392-pazianouold
http://www.emprosnet.gr/article/author/13392-pazianouold
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/adedy-kai-elme-zitoyn-posostosi
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/ana-pedio-kai-omada-prosanatolismoy
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas


17/7/2017 Προσφυγάκι γεννήθηκε μέσα σε ξενοδοχείο! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/86786-prosfygaki-gennithike-mesa-se-xenodoheio 2/3

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

55.447 Τούρκοι τουρίστες στο βόρειο Αιγαίο - EmprosNet.gr
1 comment • 6 μέρες πριν•

Βογιατζής Βασίλης — επειδή δυστυχώς κάποια πράγματα φαίνονται μεγάλα
αλλά δεν είναι, θα επισημάνω τούτο..7236 αφίξεις με μια …

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

Μπαλάσκας
(/koinonia/sto-

evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-

balaskas)

Κωφοπούλου πάει τη
Νομική μπροστά!

(/paideia/i-mytilinia-
maria-kofopoylou-

paei-ti-nomiki-brosta)

προσωρινή στέγαση
του σχολείου Βρίσας
(/paideia/apofasi-gia-
tin-prosorini-stegasi-
tou-sxoleiou-vrisas)

 (/component/banners/click/40)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 13:23

«Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» (/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-
paraskevi)

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
17|07|2017 12:21

Με το «Πόλιον» (/politismos/me-to-polion)

(/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi)

(/politismos/me-to-polion)



https://disqus.com/
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fammos-apo-mesa-pros-ta-ekso-gia-tin-paralia-tis-eresoy%3AqwenWeQeyh-eRkWm6CET4lpmq9U&imp=742vfa24lngpj&prev_imp=74352h194plan&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970609808&thread=5988295319&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988295319
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fdimos%2Fammos-apo-mesa-pros-ta-ekso-gia-tin-paralia-tis-eresoy%3AqwenWeQeyh-eRkWm6CET4lpmq9U&imp=742vfa24lngpj&prev_imp=74352h194plan&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970609808&thread=5988295319&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988295319
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2F55-447-toyrkoi-touristes-sto-voreio-aigaio%3AXsmWT9DKf_2gmc7_jiN5skG9Dn8&imp=742vfa24lngpj&prev_imp=74352h194plan&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970609808&thread=5980244724&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5980244724
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Foikonomia%2F55-447-toyrkoi-touristes-sto-voreio-aigaio%3AXsmWT9DKf_2gmc7_jiN5skG9Dn8&imp=742vfa24lngpj&prev_imp=74352h194plan&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970609808&thread=5980244724&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5980244724
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fdimiourgontas-gefyres%3AeLwU9lZYHGQJk8PwOsPHNezS6FE&imp=742vfa24lngpj&prev_imp=74352h194plan&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970609808&thread=5894392617&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5894392617
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fpolitismos%2Fdimiourgontas-gefyres%3AeLwU9lZYHGQJk8PwOsPHNezS6FE&imp=742vfa24lngpj&prev_imp=74352h194plan&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970609808&thread=5894392617&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5894392617
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fanodos-tis-paragogis-sti-limno-ptosi-sti-lesvo%3ATljbcao4u4ITB5LoiCuJeX-JlHg&imp=742vfa24lngpj&prev_imp=74352h194plan&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970609808&thread=5988518688&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988518688
http://disq.us/url?url=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Fagrotes%2Fanodos-tis-paragogis-sti-limno-ptosi-sti-lesvo%3ATljbcao4u4ITB5LoiCuJeX-JlHg&imp=742vfa24lngpj&prev_imp=74352h194plan&forum_id=2333344&forum=emprosnet&thread_id=5970609808&thread=5988518688&zone=thread&area=bottom&object_type=thread&object_id=5988518688
https://disqus.com/home/forums/emprosnet/
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=emprosnet&utm_medium=Disqus-Footer
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951?utm_source=disqus&utm_medium=embed-footer&utm_content=privacy-btn
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/paideia/i-mytilinia-maria-kofopoylou-paei-ti-nomiki-brosta
http://www.emprosnet.gr/paideia/apofasi-gia-tin-prosorini-stegasi-tou-sxoleiou-vrisas
http://www.emprosnet.gr/component/banners/click/40
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion
http://www.emprosnet.gr/politismos/mpampa-min-ksanapethaneis-paraskevi
http://www.emprosnet.gr/politismos/me-to-polion


17/7/2017 Προσφυγάκι γεννήθηκε μέσα σε ξενοδοχείο! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/86786-prosfygaki-gennithike-mesa-se-xenodoheio 3/3

« (/index.php?
option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1308)

Δευ Τρί Τετ

     

3 (/article/date/2017/7/3)
4

(/article/date/2017/7/4)
5

(/article/date/2017/7/5)

10 (/article/date/2017/7/10)
11

(/article/date/2017/7/11)
12

(/article/date/2017/7/12)

17 (/article/date/2017/7/17) 18 19

24 25 26

31    

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (/POLITISMOS)
16|07|2017 19:26

Βιβλιοπαρουσίαση (/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ (/KOINONIA)
16|07|2017 16:41

Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο προσέφυγε ο Στρ… (/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-
prosefyge-o-str-balaskas)

(/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017)

(/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas)

(/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πρωτοσέλιδο 15/7/2017 (/article/protoselido-15-7-2017)

(/article/protoselido-15-7-2017)

ΣΚΙΤΣΑ



http://www.emprosnet.gr/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=calendar&month=6&year=2017&Itemid=1308
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/3
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/4
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/5
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/10
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/11
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/12
http://www.emprosnet.gr/article/date/2017/7/17
http://www.emprosnet.gr/politismos
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/politismos/vivlioparousiasi-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/koinonia/sto-evropaiko-dikastirio-prosefyge-o-str-balaskas
http://www.emprosnet.gr/ygeia/aplirotoi-kai-se-anamoni-epi-mines
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017
http://www.emprosnet.gr/article/protoselido-15-7-2017

