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Ο Hon Scott Morrison MP εγκαινίασε στις πολυπολιτισµικές κοινότητες τον έρανο 
του Στρατού Σωτηρίας «Κόκκινη Ασπίδα» The Salvation Army Red Shield Appeal

O 
Στρατός Σωτηρίας (The Salvation Army) 
άρχισε την 6 Μαΐου 2015 στις πολυπολι-
τισµικές κοινότητες τον ετήσιο έρανό του 
«Κόκκινη Ασπίδα» (Red Shield Appeal), 

µε εθνικό στόχο εράνου τα $74 εκατοµµύρια, που 
περιλαµβάνει ένα στόχο $9,5 εκατ. για τον έρανο 
πόρτα-πόρτα.Ο Στρατός Σωτηρίας (The Salvation 
Army) προσβλέπει και πάλι στο Aυστραλιανό κοι-
νό και την επιχειρηµατική κοινότητα για υποστή-
ριξη. 
Ο Hon Scott Morrison MP, Οµοσπονδιακός βου-
λευτής της έδρας Cook και Υπουργός Κοινωνικών 
Υπηρεσιών εγκαινίασε τη φετινή εκδήλωση µαζί 
µε τον Lt-Colonel Mark Campbell, Γραµµατέα ∆ι-
οίκησης Επιχειρήσεων, του Στρατού Σωτηρίας 
της Ανατολικής Αυστραλίας (The Salvation Army 
Australia Eastern Territory).
Η πολυπολιτισµική έναρξη του εράνου αποτελεί 
ένα από τα βασικά γεγονότα του ετήσιου εράνου 
«Κόκκινη Ασπίδα» (Red Shield Appeal), µε απο-
κορύφωµα τον έρανο πόρτα-πόρτα το Σαββατοκύ-
ριακο, που θα πραγµατοποιηθεί φέτος στις 30 - 31 
Μαΐου.  
Ο κ. Joseph Assaf ΑΜ, πρωτοπόρος της πολυπο-
λιτισµικής επικοινωνίας στην Αυστραλία, Ιδρυτής 
του Ethnic Business Awards και υποστηρικτής επί 
έτη του Στρατού Σωτηρίας (The Salvation Army), 

δήλωσε, «Οι Salvos είναι πάντα έτοιµοι να υπο-
στηρίξουν τους ανθρώπους, ανεξάρτητα θρησκευ-
τικής ή πολιτισµικής προέλευσης. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει όλοι να είµαστε έτοιµοι να στηρίξουµε το 
Στρατό Σωτηρίας (the Salvation Army) στον αξι-
όλογο σκοπό του και να είµαστε έτοιµοι να πούµε 
«ευχαριστούµε τον Θεό που υπάρχουν οι Salvos!» 
Η MultiConnexions συνεργάζεται πάλι περήφα-
να µε το Στρατό Σωτηρίας (The Salvation Army) 
ως χορηγός της φετινής διοργάνωσης. Η CEO της 
MultiConnexions, κα Sheba Nandkeolyar, είπε «η 
Αυστραλία δεν θα ήταν πλήρης χωρίς το Στρατό 
Σωτηρίας (The Salvation Army). Η υποστήριξη 
που παρέχουν σε Αυστραλούς που βρίσκονται 
σε µειονεκτική θέση, συµπεριλαµβανοµένων και 
εκείνων που προέρχονται από εθνοτικές κοινότη-
τες, αποτελεί πραγµατική έµπνευση και θα ήθελα 
να ενθαρρύνω όλους είτε να γίνουν εθελοντές για 
το φετινό έρανο «Κόκκινη Ασπίδα» (Red Shield 
Appeal) πόρτα-πόρτα, ή να συνεισφέρουν γενναι-
όδωρα».
Ο Lt-Colonel Mark Campbell, Γραµµατέας ∆ιοίκη-
σης Επιχειρήσεων, λέει ότι αισθάνεται υποχρεω-
µένος από την υποστήριξη που παρέχει κάθε χρό-
νο η αυστραλιανή κοινωνία σε Αυστραλούς που 
βρίσκονται σε δυσκολία, µε την εθελοντική προ-
σφορά και τις συνεισφορές στον έρανο «Κόκκινη 

Ασπίδα» (Red Shield Appeal).
«Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται από τον έρανο 
«Κόκκινη Ασπίδα» (Red Shield Appeal) στηρίζουν 
άµεσα τις υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται καθη-
µερινά Αυστραλοί που βρίσκονται σε µειονεκτική 
θέση», είπε ο Lt-Colonel Campbell. «Ο Στρατός 
Σωτηρίας (The Salvation Army) υπάρχει για να 
παρέχει ελπίδα εκεί που χρειάζεται περισσότερο». 
Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχει ο Στρατός 
Σωτηρίας (The Salvation Army) στην πολυπολι-
τισµική Αυστραλία περιλαµβάνουν υποστήριξη 
αστέγων, υπηρεσίες για γυναίκες και παιδιά, οικο-
νοµικές συµβουλές µέσω της Moneycare, υπηρε-
σίες για εθισµό και απεξάρτηση, νοµική συνδρο-
µή µέσω της Νοµικής Ανθρωπιστικής Βοήθειας 
(Salvos Legal Humanitarian), προγράµµατα εκµά-
θησης οδήγησης και πολλά άλλα. 
Για να κάνετε µια δωρεά ή να γίνετε εθελοντής για 
το φετινό έρανο «Κόκκινη Ασπίδα» (Red Shield 
Appeal), πόρτα-πόρτα, παρακαλούµε καλέστε το 
13 SALVOS (13 72 58) ή εγγραφείτε ηλεκτρονικά 
στο salvos.org.au/volunteer.
∆ωρεές µπορούν επίσης να γίνουν ηλεκτρονικά 
στο salvos.org.au, αυτοπροσώπως σε οποιοδήποτε 
υποκατάστηµα της Westpac ή ταχυδροµώντας την 
επιταγή σας στη διεύθυνση PO Box 9888 στην πο-
λιτειακή σας πρωτεύουσα.


