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Μια ομάδα την κάνουν μεγάλη όχι μόνο οι τίτλοι που κατακτά εντός γηπέδου αλλά και πως συμπεριφέρεται απέναντι στις απαιτήσεις της κάθε εποχής
και η Ρέιντζερς απέδειξε πως δεν είναι σπουδαίος σύλλογος μόνο και μόνο για τα 54 εθνικά πρωταθλήματα (ρεκόρ στην Ευρώπη) αλλά και για την
στάση της απέναντι στο προσφυγικό ζήτημα.

Όπως έγινε γνωστό, το δράμα των προσφύγων δεν άφησε ασυγκίνητους τους ανθρώπους του
σκωτσέζικου συλλόγου, οι οποίοι αγόρασαν ένα ασθενοφόρο και το στέλνουν στη Λέσβο
προκειμένου να παρέχει ιατρική βοήθεια σε ανθρώπους που καταφτάνουν καθημερινά κατά χιλιάδες
στο ελληνικό νησί και χρειάζονται ιατρική βοήθεια. 

Το συγκεκριμένο ασθενοφόρο θα φτάσει στο ελληνικό νησί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας με τίτλο
"Glasgow Cares" που έχει ξεκινήσει η Ρέιντζερς σε συνεργασία με το Ίδρυμα "Ucare", ενώ όπως
έγινε γνωστό θα σταλεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και δεύτερο ασθενοφόρο. 

Έχουμε όλοι συγκινηθεί από τις εικόνες που έχουμε δει από την προσφυγική κρίση και εκ μέρους
της Ρέιντζερς και του φιλανθρωπικού οργανισμού είμαι πολύ ικανοποιημένος που στηρίζω ένα
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πρότζεκτ που θα παρέχει πρακτική βοήθεια σε εκείνους που το σκάνε από τη Συρία. 

Το ασθενοφόρο θα παρέχει ιατρική βοήθεια που οι πρόσφυγες χρειάζονται απελπισμένα μετά από ένα μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι στο δρόμο προς
την ασφάλεια", τόνισε ο εκτελεστικός διευθυντής των "διαμαρτυρόμενων" Στιούαρτ Ρόμπερτσον ενώ ο Άνας Σάρβαρ, ο οποίος είναι ενεργό κομμάτι
της πρωτοβουλίας "Glasgow Cares", είπε: 

"Όπως πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, αποφάσισα να αναλάβω δράση μετά τις σοκαριστικές εικόνες του 3χρονου Αϊλάν Κούρντι, που πνίγηκε ενώ
προσπαθούσε να φτάσει στην Ελλάδα με την οικογένειά του. Είμαι πολύ χαρούμενος με τον ζήλο που έδειξε ο φιλανθρωπικός οργανισμός που
δημιούργησε η Ρέιντζερς. 

Δείχνει για  μία ακόμα φορά την ευγένεια και την γενναιοδωρία των ανθρώπων της Γλασκόβης. Υπάρχουν εκατοντάδες οικογένειες που ρισκάρουν τη
ζωή τους για να φτάσουν στη Λέσβο και να ξεφύγουν από την άρρωστη βία στη Συρία. Καθημερινά φτάνουν 4.000 πρόσφυγες στη Λέσβο και αυτή τη
στιγμή δεν υπάρχει πρόβλεψη για άμεση ιατρική βοήθεια. 

Ο καιρός χειροτερεύει και αυξάνονται οι πιθανότητες ώστε να πάθει κάποιος υποθερμία ή να αντιμετωπίσει κάποιο άλλο πρόβλημα για την υγεία του.
Αυτά τα ασθενοφόρα θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τα υπόλοιπα και θα στείλουν το μήνυμα ότι η Γλασκώσβη είναι κοντά σε αυτούς τους
ανθρώπους".
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Peter Kapelis
τι να το κάνουμε το ασθενονοφόρο , τριπλή βάρδια οδηγών ασθενοφόρου μπορεί να στείλει; Αν ο ένας οδηγός πληρώνεται 800 ευρώ το
μήνα το 8ωρο συν 400 η ασφάλισή του σύνολο 1200 επί 12 μήνες, ο ένας στοιχίζει 14.400 το χρόνο, οι τρεις 43.000. ε κάτι παραπάνω
στοιχίζει το ασθενοφόρο. Εξάλλου πως θα προσλάβουμε 3 οδηγούς..... μονομερείς ενέργειες απαγορεύονται έτσι δεν είναι μίστερ
Κάμερον;
Like · Reply · Oct 19, 2015 1:11pm

Indy Genous · At my own at Freelancer
το τί κανει ο σύλλογος της Ρειντζερς λίγο εχει να κανει με το τι πρεσβεύει ο καπιταληστης Καμερον..Ας μην μπερδευουμε τα
πραγματα..δεκτή η προσφορά και το πώς θα βρεθούν οι 3 οδηγοί δεν νομίζω ότι είναι μεγαλο θέμα..πιεστε τον δημαρχο και οι
οδηγοι θα βρεθουνε και θα προσληφθουν. ελεος με την γκρινια!
Like · Reply · Oct 20, 2015 12:31am

Peter Kapelis
Dimitris Mitsopoulos Πληροφοριακά τα ασθενοφόρα έχουν έρθει εδώ και μέρες και βρίσκονται σε μια αποθήκη. Δεν θα ασχοληθώ
με το γιατί. Υπάρχει μια εξήγηση για όλα: "μα στην Ελλάδα ζούμε"
Like · Reply · Oct 26, 2015 7:17pm
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Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.
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