Κτίριο Λάζαρου Γούναρη

Οι όχθες του ποταμού (1917).
Δεξιά διακρίνεται το κτίριο Λ. Γούναρη1

Πλατεία Ερμού (1927).
Αριστερά διακρίνεται το κτίριο Λ. Γούναρη2

Το κτίριο, ιδιοκτησίας Λάζαρου Γούναρη, ανοικοδομήθηκε από τον Βασίλειο Μπουφλή και
κατοικήθηκε το 1904. Οι Μπουφλήδες ήταν οικονομικά εύρωστη οικογένεια, με
καταγωγή από το Μπούφι [Ακρίτας], από όπου πήραν και το επώνυμό τους. Το κτίριο
χτίστηκε για κατοικία, παρά το γεγονός ότι ήταν τεραστίων διαστάσεων. Τα χρέη από την
ανοικοδόμηση της οικίας ήταν η αιτία που αναγκάστηκαν να πουλήσουν το κτίριο στον Λ.
Γούναρη. Στο κτίριο στεγάστηκε εξαρχική Μητρόπολη έως το 1912 και εκεί φιλοξενήθηκε
κατά την απελευθέρωση της πόλης ο Σέρβος πρίγκιπας Αρσένιος, μετά από εντολή του
Μητροπολίτη Πολυκάρπου. Ο διάδοχος Κωνσταντίνος την ίδια στιγμή φιλοξενούνταν στο
Μητροπολιτικό Μέγαρο3.
Πρόκειται για μια δίδυμη διώροφη κατοικία, στη συμβολή της Λ. Ελευθερίας με την οδό
Μπιζανίου, με αυλή η οποία αναπτύσσεται στο πίσω τμήμα του οικοπέδου. Το
ορθογωνικό κτήριο έχει επίπεδες συμμετρικά οργανωμένες όψεις και παρουσιάζει
ελαφρά υποχώρηση της πρόσοψης στη θέση των δυο εισόδων. Στον όροφο, προεξέχουν οι
μαρμάρινοι εξώστες, με μεταλλικό περίτεχνο κιγκλίδωμα και ελικοειδή φουρούσια. Στη
βάση του κτηρίου διαμορφώνεται «μωσαϊκό» και τα παράθυρα του ισογείου φέρουν
διακοσμητικό πλαίσιο. Τα ανοίγματα του ορόφου είναι περισσότερο διακοσμημένα με
τριγωνικά αετώματα. Οι είσοδοι των κατοικιών εμφανίζονται με ιδιαίτερα τονισμένη τη
διάσταση του ύψους, καθώς οι δίφυλλες ταμπλαδωτές πόρτες διαμορφώνουν στη
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συνέχειά τους ημικυκλικούς φεγγίτες. Όλα αυτά τα στοιχεία δηλώνουν την φανερή
επίδραση του γαλλικού κλασικισμού στην αρχιτεκτονική των όψεων4.
Από τη δεκαετία 1910-1920 και μέχρι το θάνατό του, περίπου το 1928, κατοικούσε στο
συγκεκριμένο οίκημα ο γνωστός Μοναστηριώτης γιατρός Κωνσταντίνος Μιχαήλ γνωστός
σε όλους με το παρατσούκλι «Μόναχος», ιδιαίτερα αγαπητός στην πόλη της Φλώρινας.
Λέγεται, δε, ότι απέκτησε το συγκεκριμένο προσωνύμιο λόγω των σπουδών του στο
Μόναχο της Γερμανίας. Μετά το θάνατο του γιατρού και μέχρι το 1938, ήταν
Φρουραρχείο του Ελληνικού Στρατού. Τη δεκαετία 1940-1950 μεταφέρθηκε εκεί ο
Σύλλογος Αριστοτέλης και παρέμεινε έως το 1968-1970. Στη συνεχεία, το κτίριο άλλαξε
διάφορες χρήσεις5, έως το 1992, όταν και στεγάζει το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο
σήμερα έχει μεταφερθεί στη μόνιμη στέγη του, στο κτίριο Εξάρχου, ένα αναπαλαιωμένο
εκλεκτικιστικό κτίσμα στην οδό Ταγματάρχου Φουλεδάκη.
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