Καλως ηρθατε στον πυργο (καμπαναριο) του Ντομ,
Η αναβαση του πυργου ειναι με δικη σας ευθυνη.
Η ξεναγηση του Ντομ αναχωρη στην αιθουσα εκει που αγορασατε το εισιτιριο σας ή
αλλιως ενδειξη ειναι διαφορετικη.Η αναβαση του πυργου του Ντομ γινετε μονο με την
συνοδια του ξεναγου.
Πρωτου την αναβαση σας ενημερωνουμε για τις οδηγιες.
 Οι αποσκευες πρεπει να αποθηκευονται στις ειδικες για αυτα θυριδες.
Την φωτογραφικη μηχανη επιτρεπετε να την παρετε μαζι σας. Kρατατε
παντα το εισιτιριο σας θα σας το ζητησουνε την ωρα που θα εισαχτητε στο
χωρο εισαγωγης για ελενχο.
 Απαγορευετε στο χωρο του πυργου το καπνισμα,το φαγητο,το ποτο.
 Απαγορευετε αυστηρα απο τον πυργο το πεταγμα των σκουπιδιων προς τα
κατω.
 Εισαι υποχρεωμενος να παραμεινεις στο γκρουπ και ακολουθήστε τις
οδηγίες του ξεναγου.
 Δεν ειναι ευκολο πριν το τελος της ξεναγησης να κατεβειτε απο τον πυργο.
Ο πυργος του Ντομ εχει υψος 112 μετρα και 32 εκατοστα ειναι το ψηλοτερο καμπαναριο
στην Ολλανδια. Το υψηλότερο σημείο θέασης είναι 95 μέτρα. Από αυτό το επίπεδο έχετε μια
όμορφη θέα στην πόλη της Ουτρέχτης (Utrecht) και τη γύρω περιοχή. Κατά τη διάρκεια της
ανάβασης ο ξεναγος θα σταματαει σε διάφορα επίπεδα για μια σύντομη εξήγηση της
ιστορίας του πύργου. Αυτό το κείμενο αντιστοιχεί περίπου στην εξήγηση του ξεναγου στις
αναχωρήσεις.
Η είσοδος του πύργου βρίσκεται στο κτίριο υποδοχής. Αυτό συνέβη το έτος 1929.
Μέσα από τη μνημειακή πέτρινη σκαλοπαγίδα, φτάνουμε στο Michaelskapel μετά από 59
βήματα.
Ο χώρος αυτός βρίσκεται σε ύψος 11 μέτρων. Ολοκληρώθηκε το 1328 και κατόπιν
διοργανώθηκε ως ιδιωτικό παρεκκλήσι του επισκόπου της Ουτρέχτης. Σήμερα ο χώρος
αυτός ενοικιάζεται για γαμήλιες τελετές, πάρτι, διαλέξεις και δείπνα. Το παρεκκλήσι έχει
ενδοδαπέδια θέρμανση από το 1929. Στο θησαυροφυλάκιο θα δείτε μια τρύπα ανύψωσης.
Ένα τέτοιο άνοιγμα βρίσκεται σε κάθε όροφο του πύργου. Αυτό επιτρέπει την άρση των
δομικών υλικών και εργαλείων. Τα βιτρό παράθυρα χρονολογούνται από την περίοδο 19201928. Τα έπιπλα κατασκευάστηκαν το 1920 από το ξύλο της καλαθοπλασίας που
αντικαταστάθηκε, που χρονολογείται από το 1505.
Έχουμε φτάσει μετά από 121 βήματα στο παρεκκλήσι του Egmond. Αυτό βρίσκεται σε
ύψος 25 μέτρων. Εδώ έζησε μέχρι το 1901 ο φύλακας του πύργου με την οικογένειά του σε
ένα ξύλινο σπίτι. Φρόντιζε τα τιμαλφή στον πύργο και φροντίζε για τη συντήρηση της ωρας
και των ρολογιών. Μετά τη μεγάλη αποκατάσταση του πύργου στα χρόνια 1901-1931 ο
φυλακας δεν επέστρεψε πισω. Το παρεκκλήσι έχει διακοσμηθεί από το 1982 ως μουσείο
πύργου.
Επεξήγηση του σχεδίου του πύργου και της εκκλησίας:
Το 1254 τοποθετήθηκε η πρώτη πέτρα πάνω από τη γοτθική εκκλησία αφιερωμένη στον
Άγιο Μάρτιν. Το 1321 η χορωδία ήταν εν μέρει έτοιμη. Από το 1321 έως το 1382 χτίστηκε
στον πύργο. Η κατασκευή σταμάτησε αρκετές φορές λόγω έλλειψης χρημάτων. Το τείσμα
κατασκευάστηκε από το 1382 έως το 1490. Από το 1490 έως το 1525 έγιναν εργασίες στο
ναό του καθεδρικού ναού. Λόγω της έλλειψης χρημάτων, σε αυτό το τμήμα της εκκλησίας

δεν είχαν τοποθετηθεί αντηρίδες και αερόστατες. Ο επιδιωκόμενος πέτρινος θησαυρός
έμεινε επίσης έξω. Έτσι υπήρχε μια αδύναμη κατασκευή.
Της 1η Αυγούστου του 1674 ένας βατήρας τυφώνας διέσχισε τη πολη. Εκατοντάδες κτίρια
καταστράφηκαν και το πλοίο της εκκλησίας κατέρρευσε. Ο πύργος δεν έχει υποστεί ζημιά.
Τα υπολείμματα του πλοίου δεν καθαρίστηκαν μέχρι το 1826. Η εκκλησία και ο πύργος
έχουν διαχωριστεί από την πλατεια. Από την άποψη που βρίσκεται σε απόσταση 70 μέτρων
από τον πύργο, το υπόλοιπο τμήμα της εκκλησίας είναι ορατό.
Στη συνέχεια πηγαίνουμε στη σοφίτα ρολογιού. Προσοχή στο κεφάλι σας όταν μπαίνετε σε
αυτό το δωμάτιο. Δεν επιτρέπεται να φτάνετε στα φτερά ή να τραβάτε τα σχοινιά.
Μετά από 221 βήματα φτάνουμε στη σοφίτα με ρολόγια. Αυτό βρίσκεται σε ύψος 49
μέτρων. Υπάρχουν 14 κλειδαριές συνολικού βάρους 31.000 κγ. Ο ήχος είναι ο βαρύτερος
στην Ολλανδία και μετά τον καθεδρικό ναό της Κολωνίας ο βαρύτερος στην Ευρώπη! Ο
Σαλβατόρ κρέμεται στη μέση του δωματίου. Αυτό είναι με 8227 κιλά το βαρύτερο κουδούνι
της Ευρώπης! Αυτη είναι με 8227 κιλά η βαρύτερη καμπάνα στον Πύργο. Τα επτά
παλαιότερα κουδούνια xύθηκανε το 1505/1506. Οι επτά άλλοι χρονολογούνται από το 1982.
Μπορούν να αναγνωριστούν από τους γύρους. Τα κουδούνια είναι κατασκευασμένα από
χαλκό, κράμα 79% χαλκού και κασσίτερο 21%. Τα ξεχωριστά ρολόγια ακούγονται πολύ
συχνά. Τα κουδούνια κουδουνίζουν με το χέρι. Oι 14 καμπάνες μαζί μπορούν να ακουστούν
μόνο μερικές φορές το χρόνο. Απαιτούνται 20-25 άτομα για αυτό. Βλέπετε τα σχοινιά των
κουδουνιών που περνούν από το πάτωμα. Το μεγάφωνο βρίσκεται κάτω από τη σοφίτα
ρολογιού. Η καρέκλα καμπάνων είναι κατασκευασμένη από τροπικό σκληρό ξύλο.
Χρονολογείται από το 1928 και αντικατέστησε την καρέκλα ξύλο δρυός από το 1505. Η
καμπίνα καρέκλας είναι ξεχωριστή από τον πύργο, για να αποφευχθεί η ρήξη της
τοιχοποιίας κατά τη διάρκεια του κουδουνίσματος λόγω κραδασμών.
Μετά από 318 βήματα φθάνουμε τα 70 μέτρα. Αυτή η ενότητα ονομάζεται φανάρι. Αυτό το
τμήμα του πύργου οφείλει το όνομά του στην οκταπλή μορφή. Το φανάρι έχει χτιστεί ανοιχτό
για να μειώσει την επίδραση του ανέμου στον πύργο. Επίσης, λόγω αυτής της κατασκευής,
ο ήχος των κρουστών ακούγεται σε όλη την πόλη. Ο Καρύλων μετράει 50 κουδούνια. Μαζί
ζυγίζουν 20.000 κιλά. Τα παλαιότερα 33 ρολόγια χρονολογούνται από το 1664, τα υπόλοιπα
17 ψηφίστηκαν κατά τα έτη 1972-1974. Η καρέκλα καπανων του τροπικού σκληρού ξύλου
τοποθετήθηκε το 1974. Αντικατέστησε την καρέκλα από χυτοσίδηρο το 1906. Η μηχανική
δουλειά χρονολογείται από το 1664. Κεντρικό σε αυτό είναι το παίζοντας τύμπανο στο οποίο
βρίσκονται 24.750 τρύπες. Κάθε στυλό που παρέχεται εδώ ανυψώνει έναν αναστολέα κατά
την περιστροφή στο πίσω μέρος που προκαλεί την πτώση των σφυριών στις καμπάνες
μέσω των χαλύβδινων καλωδίων. Το παιχνίδι παίζεται αυτόματα κάθε 15 λεπτά. Κάθε τρεις
μήνες, τέσσερις νέες μελωδίες τοποθετούνται στο τύμπανο. Μερικές φορές την εβδομάδα, ο
carillonneur λαμβάνει χώρα πίσω από το πληκτρολόγιό του στην αίθουσα παιχνιδιού για να
παίξει στα κουδούνια. Τα πλήκτρα του συνδέονται μέσω χαλύβδινων καλωδίων με τα
κλαπέτα των κουδουνιών του κορμού. Η αίθουσα παιχνιδιού βρίσκεται σε ύψος 80 μέτρων
και είναι ορατή πάνω από το μεγαλύτερο ρολόι στο μπροστινό μέρος της ξαπλώστρας.
Η υψηλότερη μετακίνηση του πύργου είναι 95 μέτρα. Έχετε πλέον αναρριχηθεί σε 465
βήματα. Η αιχμή του πύργου είναι μεγαλύτερη από 15 μέτρα ύψος. Στην κορυφή βλέπετε
τον ανεμοδείκτη με τη μορφή της εικόνας του Αγίου Μαρτίνου που μοιράζεται τον μανδύα
του με έναν ζητιάνο. Ο Sint Maarten είναι ο πολιούχος της πόλης της Ουτρέχτης. Τα
χρώματα του μανδύα (κόκκινο και λευκό) έχουν βρεθεί στο οικόσημο της πόλης από το
1818.
Ο οδηγός υποδεικνύει πότε ξεκινάει η κάθοδος.
Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στον πύργο και σας ευχόμαστε μια ευχάριστη
διαμονή στην Ουτρέχτη.
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