
Ζαχαροπλαστείο Σπουδαίου 

 
Ζαχαροπλαστείο ΟΛΥΜΠΙΑ (1925)1 

 

Το τριώροφο κυβόμορφο κτίσμα, ανεγέρθηκε μετά το 1918, και χρησιμοποιήθηκε ως 

κατοικία και ως κατάστημα. Έχει συμμετρική οργάνωση των όψεων, με μια ελαφρά 

προεξοχή του πρώτου και δευτέρου ορόφου, όπως και στη διαμόρφωση σοφίτας στο 

κέντρο της στέγης. Ειδικότερα, στην πρόσοψη και στον πρώτο όροφο, προεξείχε κεντρικά 

ένα «σαχνισί», ενώ, παράλληλα, η προεξοχή αυτή δημιουργούσε εξώστη στο δεύτερο 

όροφο. Σε μεταγενέστερη φάση προστέθηκε ισόγειο κατάστημα στην πρόσοψη. Η ΝΔ 

γωνία του κτηρίου καταστράφηκε στο πόλεμο. Η επισκευή που ακολούθησε, περιορίστηκε 

στο τμήμα που διασώθηκε, χωρίς να αποκατασταθεί ο αρχικός όγκος. Στην όψη της οδού 

Ταγμ. Φουλεδάκη, όπου διατηρήθηκε τμήμα από την αρχική οικοδομή, διακρίνονται τα 

ιδιαίτερα διακοσμημένα πλαίσια των ανοιγμάτων, μαρτυρία της εκλεκτικιστικής διάθεσης 

του κτηρίου2. 

 

 
1 Αρχείο Θανάση Βογιατζή. 
2 Ζαρκάδα Πιστιόλη Χρ. (2003). Η αρχιτεκτονική της Φλώρινας στην Περίοδο του Μεσοπολέμου. Θεσσαλονίκη: 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
(αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή), τ. ΙΙ, 170. 



 
Φλώρινα – Λεωφόρος Τριανδρίας (Βαρόσιον) 

Διακρίνεται το Ζαχαροπλαστείο ΟΛΥΜΠΙΑ3 
 

Στο συγκεκριμένο κτίσμα, λειτουργούσε, από το 1918, το ζαχαροπλαστείο «ΟΛΥΜΠΙΑ» 

του Δημητρίου Γιάτα, που καταγόταν από το Μοναστήρι. Είχε αποκτήσει το παρατσούκλι  

«Ο Σπουδαίος» επειδή, όταν οι πελάτες τον ρωτούσαν: «Ωραία τα γλυκά;» εκείνος 

απαντούσε πάντα: «Σπουδαία» και έτσι προέκυψε προσωνύμιο τόσο το δικό του, όσο και 

του καταστήματός του. Το ζαχαροπλαστείο, κάπου στη δεκαετία του ’30 μεταφέρθηκε και 

στεγάστηκε, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’50, στο παλιό κτίριο επί της οδού Παύλου 

Μελά  στον πεζόδρομο4. 
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