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St. Sava College: Έτοιμο να χαράξει 
για τους νέους… το μονοπάτι στη ζωή!
Το πρώτο σχολείο της Σερβικής 

Ορθόδοξης Εκκλησίας ετοιµάζε-
ται να υποδεχθεί τους πρώτους 
του µαθητές, σε ένα ιδανικό πε-

ριβάλλον στο δυτικό Σύδνεϋ

Το άνοιγµα ενός νέου σχολείου είναι 
πάντοτε ευλογία Θεού. Πόσο µάλλον 
όταν το σχολείο αυτό έχει στο επίκε-
ντρο την Ορθόδοξη παράδοση και τις 
αρχές της Χριστιανοσύνης…

Ένα τέτοιο σχολείο ετοιµάζεται να 
ανοίξει την αγκαλιά του και να υπο-
δεχτεί παιδιά από όλο το Σύδνεϋ, 
στις αρχές του καινούργιου σχολικού 
έτους. Ο λόγος για το Κολλέγιο του 
Αγίου Σάββα, που θα λειτουργήσει 
στο προάστιο Varroville, υπό τη Σερ-
βική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Πρόκειται για το πρώτο σχολείο της 
Σερβικής Εκκλησίας στην Αυστραλία, 
το οποίο φιλοδοξεί να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες των οικογενειών σερβι-
κής καταγωγής που ζουν στην ευρύ-
τερη περιοχή του Σύδνεϋ, αλλά απευ-
θύνεται και σε άλλες κοινότητες µε 
κοινές αξίες και παραδόσεις, όπως 
είναι και η ελληνική.

Για τους στόχους και τις προσδοκίες 
που συνοδεύουν την περάτωση του 
σπουδαίου αυτού έργου, µίλησε στο 
“Βήµα της Εκκλησίας” ο εµπνευστής 
και πρωτεργάτης του εγχειρήµατος π. 
Rade Radan. Ο π. Rade, ο οποίος έχει 
ιδιαίτερη σχέση µε το Κολλέγιο του 
Αγίου Σπυρίδωνος, στο Kingsford, 
από όπου έχουν αποφοιτήσει και οι 
κόρες του, θυµάται την εποχή που 
του γεννήθηκε για πρώτη φορά η 
ιδέα της ίδρυσης του Κολλεγίου του 
Αγίου Σάββα και µας περιγράφει τη 
διαδροµή µέχρι την ευόδωσή της, εκ-
φράζοντας την ικανοποίησή του για 
την ήδη ενθαρρυντική ανταπόκριση 
των γονέων κατά την περίοδο των 
εγγραφών που βρίσκεται σε εξέλιξη.

–  Πώς οδηγηθήκατε στην απόφαση 
να προχωρήσετε στην ίδρυση ενός 
νέου εκπαιδευτικού ιδρύµατος;

Πριν από 30 χρόνια, µετατέθηκα 
στο Σύδνεϋ από την πρώτη µου Eνο-
ρία, στην Αδελαΐδα, όπου η µεγα-
λύτερη κόρη µου είχε ολοκληρώσει 
το πρώτο έτος της φοίτησής της στο 
Kολλέγιο του Αγίου Γεωργίου, στο 
Thebarton. Ένα από τα πιο δύσκολα 
πράγµατα κατά την αναχώρησή µας 
από την Αδελαΐδα, την οποία η οι-
κογένειά µου αγάπησε για πολλούς 
λόγους, ήταν το ότι φύγαµε από το 
Κολλέγιο του Αγίου Γεωργίου. Ευτυ-
χώς, η µετακίνησή µας στο προάστιο 
Alexandria µάς έδωσε τη δυνατότητα 
να εγγράψουµε, αρχικά τη µεγαλύτε-
ρη κόρη µας και ακολούθως τις άλ-
λες τρεις κόρες µας, στο Κολλέγιο του 
Αγίου Σπυρίδωνος, στο Kingsford, 
εκεί όπου όλες ολοκλήρωσαν την 
πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκ-
παίδευσή τους. Από την αρχή συνει-
δητοποιήσαµε ότι η οικογένειά µας 
είχε την ευλογία του Θεού, εφόσον 
το σχολείο µάς έδωσε περισσότερα 
από όσα θα µπορούσαµε ποτέ να ευ-
χηθούµε. Η φιλόξενη αγκαλιά του 
π. Στυλιανού Σκούτα, η ζεστασιά της 
τότε ∆ιευθύντριας κ. Μαίρης Χάµερ, 
η υποδειγµατική φροντίδα της Υπο-
διευθύντριας κ. Άννας Τσολάκη, η 
τρυφερότητα της δασκάλας κ. Μαρίας 
Σκουµπουρδή, η φιλοξενία από τον 
Σύλλογο Γονέων και – το πιο σηµα-
ντικό – η λάµψη στα πρόσωπα των 
παιδιών, η οποία µε άφησε άφωνο, 
µε έκαναν να επιδιώξω ώστε περισ-
σότερα παιδιά, από τη δική µου Ενο-
ρία, να εγγραφούν και να αντλήσουν 
όσα είχε να προσφέρει το Κολλέγιο 
του Αγίου Σπυρίδωνος.

Ήταν τότε που γεννήθηκε η ιδέα του 
ανοίγµατος του Κολλεγίου του Αγίου 
Σάββα στο δυτικό Σύδνεϋ. Όµως, οι 
τραγικοί πόλεµοι στα Βαλκάνια και τα 
δεινά του σερβικού λαού τη δεκαετία 
του 1990 έθεσαν σε στασιµότητα το 
σχέδιο, καθώς η Επισκοπή µας και 
ολόκληρη η κοινότητα εργάστηκαν 
ακούραστα για τα επόµενα 10 χρόνια 
σε ανθρωπιστικές δραστηριότητες, 
προς συµπαράσταση των συµπατριω-
τών µας. Αλλά κατά τη διάρκεια αυτής 

της περιόδου, συνεργάστηκα στενά 
µε τον π. Στυλιανό και µε το Σχολικό 
Συµβούλιο για την εγγραφή όσο το 
δυνατό περισσότερων παιδιών σερ-
βικής καταγωγής από την περιοχή. 
Η σταθερή παρουσία ενός σηµαντι-
κού αριθµού σέρβων µαθητών στο 
δηµοτικό και το γυµνάσιο µέχρι και 
σήµερα, είναι απόδειξη της επιτυχίας 
του σχολείου και της ανάγκης για ένα 
τέτοιο ίδρυµα στα δυτικά του Σύδνεϋ.

Με τη µετανάστευση χιλιάδων Σέρ-
βων προσφύγων από την Κροατία 
και τη Βοσνία στο δυτικό Σύδνεϋ, η 
ιδέα για το έργο αναζωπυρώθηκε το 
2002. Μετά από µια διετή έρευνα για 
ακίνητα, το 2004, η Επισκοπή αγόρα-
σε 186 στρέµµατα γης στο προάστιο 
Varroville, περίπου 12 χιλιόµετρα 
από το Λίβερπουλ, στον δρόµο προς 
το Campbelltown. ∆εκάδες χιλιά-
δες σπίτια και εκτεταµένες υποδοµές 
έχουν κατασκευαστεί και συνεχίζουν 
να κατασκευάζονται στην περιοχή.

–  Ποιες ήταν οι ανάγκες που εντο-
πίσατε;

Η εκπαίδευση, η χριστιανική εκπαί-
δευση µε την ευρύτερη και αληθινή 
έννοια, αποτελεί πάντα το πρωταρχι-
κό µέληµα όλων των γονέων. Πρό-
κειται για µια τεράστια ευθύνη και η 
ίδρυση ενός σχολείου, για να συνερ-
γαστεί µε τους γονείς στην ανατροφή 
των παιδιών και τη φροντίδα των οι-
κογενειών τους αποτελεί βασική ευ-
θύνη της Εκκλησίας. Ιδιαίτερα τώρα, 
σε αυτόν τον ολοένα και πιο άθεο, 
συγκεχυµένο και χαοτικό κόσµο. Ένα 
χριστιανικό σχολείο προσφέρει σκο-
πό, δίνει νόηµα, χωρίς το οποίο οι 
επαγγελµατικές φιλοδοξίες είναι στην 
καλύτερη περίπτωση φευγαλέοι και 
ανεκπλήρωτοι στόχοι. ∆εν πρόκειται 
για το µέλλον των παιδιών µας, αλλά 
για το παρόν τους. Σε παγκόσµιο επί-
πεδο, οι πολιτικές της εκπαίδευσης 
απέχουν πολύ από το να είναι οι 
επιθυµητές. Ένα χριστιανικό σχολείο 
είναι εκείνο όπου “ο Χριστός βρίσκε-
ται ανάµεσά µας” κάθε µέρα, κάθε 

στιγµή, πριν και µετά το σχολείο. 
Ένα απόρθητο καταφύγιο στο οποίο 
ο Χριστός είναι η µόνη αληθινή πηγή 
σκοπού και χαράς. Ένα µέρος όπου 
µπορούµε να διατηρήσουµε την αθω-
ότητα των παιδιών µας και να επα-
νεξετάσουµε τη δική µας, έτσι ώστε 
όταν ωριµάσουν, αθώα και σοφά, 
τα παιδιά µας να γίνουν η “µαγιά” 
για αυτόν τον κόσµο. Η δραµατική 
πτώση της Αυστραλίας στα πρότυπα 
γραµµατισµού και αριθµητικής κατά 
τα τελευταία είκοσι χρόνια προκαλεί 
έντονη ανησυχία. Κατά την προετοι-
µασία για το άνοιγµα του σχολείου, 
τον Ιανουάριο του 2021, επιλέξαµε 
να επικεντρωθούµε στην εφαρµογή 
προγραµµάτων ανάγνωσης, γραφής 
και αριθµητικής, βασισµένων στη 
φωνολογία, στο πλαίσιο ενός ευρύ-
τερου προγράµµατος σπουδών µε ελ-
κυστική διδακτέα ύλη.

–  Πότε αναµένεται να ανοίξει το 
σχολείο; Είναι ενθαρρυντικός 
ο αριθµός των εγγραφών; Ποια 
διαδικασία πρέπει να ακολου-
θήσουν οι γονείς εάν επιθυµούν 
να εγγραφούν τα παιδιά τους 
στο σχολείο σας;

Το σχολείο θα ανοίξει την ηµέρα εορ-
τής του Αγίου Σάββα, στις 27 Ιανουα-
ρίου 2021. Οι εγγραφές µέχρι στιγµής 
είναι ενθαρρυντικές και ανυποµονού-
µε να συµπληρώσουµε τις αρχικές 
µας τάξεις νηπιαγωγείου, 1ης και 2ης 
τάξης τους επόµενους µήνες. Έχουµε 
ήδη αρκετές εγγραφές για τα επόµενα 
χρόνια, ενώ µια οικογένεια µετακοµί-
ζει από τη Βικτώρια, έτσι ώστε τα παι-
διά της να µπορέσουν να εγγραφούν 
στο Κολλέγιο του Αγίου Σάββα. Έχου-
µε επίσης έναν αριθµό Ελλήνων µαθη-
τών που έχουν εγγραφεί και καλωσο-
ρίζουµε όλους τους ενδιαφερόµενους 
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα µας 
στη διεύθυνση: stsavacollege.net και 
να συµπληρώσουν την Αίτηση Εγγρα-
φής ή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

(Πηγή Βήµα της Εκκλησίας, απόσπασµα από 
την συνέντευξη του π. Rade Radan)




