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Το ξενοδοχείο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ», στα μέσα της δεκαετίας 19801 
 

Στην οδό Ν. Πύρζα και πάνω στην οικοδομική γραμμή, το 1928,  κτίσθηκε το 

ξενοδοχείο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ», με το ομώνυμο «ζυθεστιατόριον» και 

καταστήματα στο ισόγειο. Πρόκειται για διώροφο κεραμοσκεπές κτίσμα με 

σοφίτα. Στο ισόγειο και στο κέντρο οργανώνεται η στοά-πέρασμα που οδηγεί 

στον χώρο του κλιμακοστασίου του ξενοδοχείου, το οποίο αναπτύσσεται στον 

όροφο και, παράλληλα, στην αυλή που βρίσκεται στο πίσω τμήμα του 

οικοπέδου. Η πρόσοψή του φέρει όλα τα χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων της 

εποχής του Μεσοπολέμου, καθώς κατακόρυφοι άξονες ανοιγμάτων 

πλαισιώνονται από ψευδοπαραστάδες, ενώ, παράλληλα, οργανώνονται 
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συμμετρικά ως προς την κεντρική στοά-είσοδο του ξενοδοχείου. Περίτεχνες 

ξύλινες τζαμαρίες κλείνουν τα μεγάλα ανοίγματα του ισογείου, ενώ οι 

εξωστόθυρες του ορόφου διακοσμούνται με γραμμικό πλαίσιο, τριγωνικό 

αέτωμα και διακοσμητικό κλειδί στο ανώφλι, καθώς οι αντίστοιχοι μικροί 

εξώστες φέρουν μεταλλικό περίτεχνο κιγκλίδωμα. Χαρακτηριστική είναι η 

σοφίτα τύπου «mansard» που διαμορφώνεται στο κέντρο τη πρόσοψης, ενώ 

δυο κυκλικοί φεγγίτες πλαισιώνουν την πόρτα που οδηγεί στον μικρό εξώστη. 

Κατά τον τρόπο αυτό, καταγράφεται ένας πλουραλισμός στοιχείων 

«ευρωπαϊκού» στυλ στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της πόλης στο δεύτερο μισό 

της δεκαετίας του ’202. 

 
Η πλατεία της Φλώρινας στη δεκαετία του 1970. 

Στο βάθος διακρίνεται το ξενοδοχείο «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ»3 
 

Πρώτος ιδιοκτήτης είναι ο Γεώργιος Σαμαράς και από το 1928 λειτουργεί 

αδιαλείπτως έως τη δεκαετία του 1980. Το «ζυθεστιατόριο» στο ισόγειο του 

ξενοδοχείου, κάτω από τη διεύθυνση του Δημήτρη Κοτσόπουλου, προσέφερε 

ευρωπαϊκή κουζίνα. Τέλος, στη δεκαετία του 1950, στο ισόγειο λειτούργησε το 

πρώτο ΚΤΕΛ της Φλώρινας4.  
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