Ρολόι – «La tour carrée»

Φλώρινα: La tour carrée το χειμώνα1

Το ρολόι ήταν ένα από τα σημαντικότερα κτίσματα της οθωμανικής περιόδου
και παρόμοιο με τα αντίστοιχα του Μοναστηρίου και της Κοζάνης2. Αποτέλεσε
κεντρικό θέμα για πολλές γαλλικές carte-postal, της περιόδου 1916 – 1918.
όπου και εμφανίζεται ως «La tour carrée», ο τετράγωνος πύργος, καθώς
βρισκόταν σ’ έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους της Φλώρινας, δυτικά της
συμβολής των οδών Κ. Πουλάκα και Μ. Αλεξάνδρου3. Οι κάτοικοι της Φλώρινας
δεν γνωρίζουν πότε ακριβώς χτίστηκε. Η παρουσία του στην πόλη εκτιμάται το
18ο αιώνα4. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο πύργος του ρολογιού στο Μοναστήρι
χτίστηκε μετά την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και, στη συνέχεια, οι μπέηδες
της Φλώρινας έχτισαν και αυτοί το δικό τους πύργο ρολογιού στη Φλώρινα. Η
ανέγερσή του, λοιπόν, τοποθετείται μετά το 18405.
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Ο πύργος είχε ύψος λιγότερο από δέκα μέτρα και ήταν ορατός, όπως άλλωστε
και οι μιναρέδες, από ολόκληρη την πόλη. Λειτουργούσε «αλά τούρκα». Δηλαδή,
η πρώτη πρωινή ώρα ήταν κατά την ανατολή του ηλίου και μετρούσε κανονικά
μέχρι τη δύση του. Μετά ξανάρχιζε από το ένα, την πρώτη βραδινή ώρα. Οι
Τούρκοι, οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη λειτουργία του ρολογιού, – τρία
αδέρφια και οι οικογένειές τους – κατοικούσαν σε ένα σπίτι στη θέση του
οποίου βρίσκεται σήμερα η οικία Μιχαήλ Μεκάση, στην οδό Νερέτης8. Αυτή η
οικογένεια ήταν υπεύθυνη και για τη λειτουργία του τζαμιού και του ξενώνα
του. Ήταν ωρολογάδες στο επάγγελμα, φιλήσυχοι και αγαπητοί στους
χριστιανούς της πόλης.
Το πολεοδομικό σχέδιο της Φλώρινας, που είχε εγκριθεί το 1919, προέβλεπε τη
διαπλάτυνση της οδού Μ. Αλεξάνδρου στο σημείο, όπου βρισκόταν το ρολόι. Το
ζήτημα απασχόλησε τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου το 1927.
Τελικά, στη συνεδρίαση της 1ης Σεπτεμβρίου του 1927, αποφασίζεται η
κατεδάφιση του ρολογιού, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του
νομομηχανικού όπου αναφέρεται το ρολόι ως πεπαλαιωμένο και ακαλαίσθητο
και τα παρακείμενα κτίσματα ως ερειπωμένα οικοδομήματα 9 . Η εργασία
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ανατέθηκε σε εργολάβο. Σήμερα στη θέση αυτή βρίσκεται ένα μικρό τριγωνικό
πάρκο με τη προτομή του οπλαρχηγού Ιωάννη Καραβίτη10.
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