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Η Εθνική Στέγη λειτούργησε ως ορφανοτροφείο από το 1932 έως το 1988. Ιδρύθηκε από
τον «Σύνδεσμο για τα δικαιώματα της Γυναίκας» με πρόεδρο την κα Αύρα
Θεοδωρακοπούλου, σαν προσφυγικό ορφανοτροφείο το 1922 και τα πρώτα χρόνια
λειτούργησε στην Καλλιθέα. Μετά την παραχώρηση δωρεάν οικοπέδου από την κοινότητα
Ν. Σμύρνης και τις προσωπικές ενέργειες του Ε. Βενιζέλου ανεγέρθηκε το σημερινό κτίριο.
Τα σχέδια και η επίβλεψη έγιναν από τους μηχανικούς κ.κ. Σούλη και Κωνσταντινίδη ενώ η
νέα πτέρυγα το 1938 από τον αρχιτέκτονα Π. Μανουηλίδη.
Όταν σταμάτησε η λειτουργία του ορφανοτροφείου η χρήση του κτιρίου παραχωρήθηκε
δωρεάν στο Δήμο Ν. Σμύρνης, ο οποίος ανέλαβε μέσω ενός Νομικού Προσώπου που ίδρυσε
να επιχορηγεί την Εθνική Στέγη για να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί και να
εξυπηρετεί τις ανάγκες των δημοτών μας. Η Εθνική Στέγη επιχορηγείται έκτοτε μόνο από
το Δήμο και μόνο φέτος, αξίζει να αναφέρουμε, ότι δόθηκαν περισσότερες από 500.000
ευρώ.
Σήμερα στο κτίριο λειτουργεί τα πρωινά παιδικός σταθμός και τα απογεύματα
Παιχνιδότοπος και Αίθουσα Η/Υ. Στο κτίριο, επίσης, φιλοξενείται το Φιλανθρωπικό
Σωματείο «Εθνική Στέγη», στεγάζεται το Φωτοϊστορικό Αρχείο και η μπάντα του Δήμου
μας, ενώ οι φιλόξενοι χώροι της προσφέρονται για τη διενέργεια πολιτιστικών
εκδηλώσεων.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Δήμου μας που έχουν επίκεντρο τα παιδιά στο
κτίριο της οδού Βάρνης 1 λειτουργεί τις πρωινές ώρες ένας πρότυπος Παιδικός Σταθμός, ο
οποίος για πρώτη φορά φέτος κατάφερε με σωστή οργάνωση και σχεδιασμό, να
λειτουργήσει 4 τμήματα και να εξυπηρετεί 115 παιδιά.
«Τα τελευταία 4 χρόνια ξεκινήσαμε μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης και αξιοποίησης
όλων των χώρων του κτιρίου. Πέρυσι ανακαινίσαμε δύο αίθουσες του κάτω ορόφου όπου
παλαιότερα υπήρχαν οι εγκαταστάσεις του «Ράδιο Κύκλος» και έτσι δημιουργήσαμε άλλη
μια αίθουσα διδασκαλίας και ένα υπνοδωμάτιο 20 κλινών. Αυτή τη στιγμή ο χώρος του
ισογείου διαθέτει 4 τεράστιες αίθουσες διδασκαλίας, με ανεξάρτητη τραπεζαρία και για
πρώτη φορά φέτος εξυπηρετεί 115 παιδιά» ανέφερε σχετικά ο Πρόεδρος της Εθνικής
Στέγης κ. Διονύσιος Κονιδάρης και συμπληρώνει «Φέτος ολοκληρώσαμε την ανακαίνιση
όλων των αιθουσών, των κοινόχρηστων χώρων, των γραφείων του δευτέρου ορόφου και της
αυλής. Τοποθετήθηκαν δάπεδα ασφαλείας στις σκάλες, ξύλινο παρκέ στους διαδρόμους, οι
οποίοι επιπλέον βάφτηκαν και διακοσμήθηκαν με μια συλλογή φωτογραφιών από τη Σμύρνη
και την Ιωνία. Οι αίθουσες διδασκαλίας ανακαινίστηκαν και παντού τοποθετήθηκαν
σύγχρονα και ανθεκτικά ταμπλό για την ανάρτηση εργασιών διακοσμημένα με χαρούμενες
παιδικές παραστάσεις, τα οποία προστατεύουν παράλληλα και τους τοίχους. Τέλος, η
παιδική χαρά της αυλής στρώθηκε όλη με προστατευτικό δάπεδο και είναι πλέον απόλυτα
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ασφαλής για τους μικρούς μας δημότες. Ελπίζουμε ότι επιτελέσαμε το καθήκον μας και
παραδώσαμε για χρήση ένα κτίριο υψηλό προδιαγραφών που σέβεται την μακρόχρονη
ιστορία του και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής μας...» δήλωσε αποκλειστικά
στην εφημερίδα μας ο κ. Κονιδάρης.

ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΣ
Στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της Εθνικής Στέγης, λειτουργεί τις απογευματινές ώρες
(3.30-8.30 μ.μ. Δευτέρα – Παρασκευή) παιχνιδότοπος για παιδιά από 3-8 ετών. Στόχος είναι
να δοθεί η δυνατότητα στους γονείς ν’ αφήσουν τα παιδιά τους σ’ έναν οργανωμένο χώρο,
να παίξουν, να συναντήσουν φίλους, ν’ αναπτύξουν την συντροφικότητα, να
κοινωνικοποιθούν.
Οι δραστηριότητες του παιχνιδότοπου (ομαδικό και ελεύθερο παιχνίδι) οργανώνονται και
εποπτεύονται από έμπειρους παιδαγωγούς και μία ψυχολόγο. Κάθε παιδί κάνει συνολικά
έως 8 επισκέψεις κάθε μήνα και το κόστος συμμετοχής είναι για συμβολικά 25 ευρώ το
μήνα. Οι εγγραφές γίνονται στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ τα μαθήματα αρχίζουν αρχές
Οκτωβρίου.
«Ο παιχνιδότοπος που λειτρουγεί στην Εθνική Στέγη είναι μοναδικός στην Ελλάδα. Είναι
φτιαγμένο στα πρότυπα της διάσημης γαλλίδας παιδοψυχολόγου Φρανσουά Ντολτό, η
οποία προσπάθησε με αυτό τον τρόπο να βοηθήσει στον αποχωρισμό του μικρού παιδιού
από τη μητέρα του.
Φέτος το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ήταν πάρα πολύ μεγάλο, αρκεί να αναφέρουμε ότι
μέσα σε 4 ώρες κατατέθηκαν 300 αιτήσεις! Εμείς καταφέραμε να εξυπηρετήσουμε 90
παιδιά, στόχος μας πάντως είναι να οργανωθούμε ακόμα καλύτερα και να μπορέσουμε του
χρόνου να εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερους δημότες...» δήλωσε στην εφημερίδα μας
ο Πρόεδρος της Εθνικής Στέγης κ. Διονύσης Κονιδάρης.

ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Στις αρχές Οκτωβρίου ξεκινάει επίσης και το πρόγραμμα του «ΙΝΤΕΡΝΕΤ» που
διοργανώνει η Εθνική Στέγη. Η δραστηριότητα αυτή απευθύνεται σε μεγάλα παιδιά και
ενήλικες και έχει σαν στόχο την εξοικείωση με το Ίντερνετ και γενικότερα με τους
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η εκμάθηση γίνεται από ειδικό εκπαιδευτή και υπάρχει
συμβολικά και κάποιο κόστος συμμετοχής, 10 ΕURO το μήνα.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
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Στο κτίριο φιλοξενείται και το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Εθνική Στέγη» το οποίο έχει
πλούσιο έργο. Ιδρύθηκε το 1922 μετά το ξερίζωμα του Ελληνισμού με αποστολή την
περίθαλψη των παιδιών της Μ. Ασίας. Σήμερα ευαισθητοποιείται στις σύγχρονες
απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας και συνεχίζει το κοινωνικό του έργο, αναπτύσσοντας το
κέντρο Βρεφικής Παιδικής Ηλικίας σε ιδιόκτητο οίκημα στην οδό Ανοίξεως 10. Στο χώρο
αυτό λειτουργούν εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και φιλοξενούνται 75 παιδιά του
δήμου μας ηλικίας 3-6 χρονών. Εκτός των άλλων τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς τους έχουν
ψυχολογική υποστήριξη από τους παιδοψυχολόγους του κέντρου.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που
τους παρέχει το ΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» παρακαλούνται για περισσότερες
πληροφορίες να επικοινωνήσουν με το 210.9335948 ή να περάσουν από το κτίριο
της Εθνικής Στέγης (Βάρνης 1).
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