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Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Φλώρινας «Ελένη Θ. Δημητρίου»1 

 

Η Ελένη Δημητρίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 15630 διαθήκη της,   της 19ης 

Δεκεμβρίου 1928, η οποία δημοσιεύθηκε από το Ελληνικό προξενείο Αλεξάνδρειας στις 

23-2-1934 άφηνε ένα σημαντικά μεγάλο κληροδότημα για την κοινότητα Φλώρινας, με 

σκοπό να αξιοποιηθεί για κοινωφελή σκοπό. Η διαθήκη περιελάμβανε φεδδάνια 

(εκτάσεις γης) και ομόλογα, τα οποία θα έπρεπε να πουληθούν εντός έξι μηνών από το 

θάνατό της και το ποσό από την πώληση  θα καταθέτονταν στην Τράπεζα της Ελλάδος 

σε χρυσό και με τόκο για λογαριασμό του Δήμου Φλώρινας. Ο Δήμος Φλώρινας θα είχε, 

από τη μεριά του, την υποχρέωση να ανεγείρει με το ποσό αυτό Νοσοκομείο ή σχολείο 

που θα φέρει το όνομα της δωρήτριας. Διαχειριστές της διαθήκης όριζε η ίδια η 

δωρήτρια τους Ν. Μαϊκούκα και Γ. Μίλκοβιτς, κατοίκους Αλεξανδρείας.  

   Το θέμα απασχόλησε το Δημοτικό συμβούλιο Φλώρινας στις 22-7-1934 και ορίστηκε 

επιτροπή με έργο την εκτέλεση της Διαθήκης Ελένης Δημητρίου. Η επιτροπή 

αποτελούνταν από το Δήμαρχο, τον Θ. Παπαθανασίου και Δ. Τεμέλκο. Οι μεγάλες 

καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην εκποίηση της περιουσίας της Ε. Δημητρίου, 

εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στην Αίγυπτο, οδήγησε στην 

συγκρότηση νέας επιτροπής, το 1937, με εντολή του τότε Δημάρχου Ν. Χάσου. Τελικά 

το 1938, το θέμα τακτοποιήθηκε και με απόφαση του Δημάρχου  Φλώρινας Ν. Χάσου 

αποφασίζεται η πώληση της περιουσίας Δημητρίου. 

   Την ίδια χρονιά ο Νομάρχης ζητά να γίνει το Νοσοκομείο κρατικό, ο Δήμαρχος όμως 

αρνείται επικαλούμενος τους όρους του κληροδοτήματος και προτείνει να ονομαστεί 
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Δημοτικό Νοσοκομείον Φλώρινας Ελένης Θεοχάρους Δημητρίου. Για τον καλύτερο 

έλεγχο της ίδρυσης και λειτουργίας του Νοσοκομείου, ο Δήμος συστήνει  Νομικό 

πρόσωπο. Το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε, όπως και η ίδρυση και λειτουργία 

του Δημοτικού Νοσοκομείου αποτέλεσε ένα ζωντανό παράδειγμα που καταδείκνυε 

την αξία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για το κοινωνικό σύνολο ενός τόπου2.  

   Το νοσοκομείο της Φλώρινας κτίσθηκε στη θέση των Γαλλικών νεκροταφείων, με 

τυποποιημένη μελέτη που δόθηκε από το Υπουργείο Υγιεινής, το 1931. Οι εργασίες 

ανοικοδόμησης άρχισαν την ίδια χρονιά και ολοκληρώθηκαν το 1939. Η δαπάνη του 

έργου καλύφθηκε από τον δημοτικό φόρο για τα φιλανθρωπικά ιδρύματα αλλά κύρια 

από το κληροδότημα Ελένης Δημητρίου. Μπορεί να θεωρηθεί μια έκφραση του τύπου 

«των πτερύγων» και εμφανίζεται λιτό ως προς την μορφολογική του διατύπωση. 

Ωστόσο, η λιτή πρόσοψη με φανερή διάθεση μετάβασης προς τον μοντερνισμό, 

επαναλαμβάνει την κλασικιστική σύνθεση των δημοσίων κτηρίων του παρελθόντος. 

Ειδικότερα η κεντρική είσοδος τονίζεται με πρόπυλο που διαμορφώνει αντίστοιχα 

εξώστη στον όροφο, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως άξονας συμμετρίας για την 

οργάνωση των δίδυμων παραθύρων που εμφανίζονται σε κατακόρυφες στήλες 

αριστερά και δεξιά. Οι πεσσοί του πρόπυλου, καθαροί ως μορφή με τετράγωνη 

διατομή, συγκρατούν τον εξώστη που διαμορφώνεται με συμπαγές λιτό στηθαίο, ενώ 

παράλληλα τα ανοίγματα χωρίς περιθώρια, γείσα, κλ.π., «κόβονται» απευθείας στη 

μάζα των τοίχων, προβάλλοντας την κυβιστική έκφραση της μορφής. Η τυπολογία 

αυτή εξασφαλίζει τη δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης του νοσοκομείου με την 

προσθήκη πτερύγων που αλλάζουν κάθε φορά κατεύθυνση (κάθετη)3. 
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