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«Προς τον Πρόεδρο και τα
υπέροχα Μέλη του παραρτήµα-
τος ARI FIDENZA, µε την
ευχή να συνεχιστεί αυτή η άρι-
στη συνεργασία».
Αυτό είναι το κείµενο της αφιέ-

ρωσης, την οποία έγραψε η ∆ιευ-
θύντρια του Μουσείου Μαρκόνι,
Dott.ssa Barbara Valotti, στο αντί-
τυπο του τελευταίου της βιβλίου
µε τίτλο “Marconi: il ragazzo del
wireless” (Marconi: το παιδί του
ασυρµάτου), που δώρισε στο
παράρτηµα κατά τη διάρκεια της
τελετής λήξης για το “Elletra
Back On Air!”.
Αρχίζουµε την εξιστόρηση µε

Γράφει ο Cristiano Cornini IW4CLV, Πρόεδρος παραρτήµατος A.R.I . Fidenza (PR)

Απόδοση: Γιάννης Χατζηδηµητρίου, SV1TN

Μια µοναδική πρωτοβουλία του Ιδρύµατος Marconi
και του παραρτήµατος της ARI στη Fidenza

“Elettra Back On Air!” – II4MB

Μέλη της οµάδας (από αριστερά): IZ4VMA,
Z4RDV, IU4AQF, IU1EAF
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αυτές τις λέξεις, γιατί περικλείουν
αποτελεσµατικά το πνεύµα και
τον σκοπό αυτής της πολύ ιδιαίτε-
ρης εκδήλωσης, που ακόµα µια
φορά επέτρεψε να συνδυαστεί
έξοχα η ραδιοερασιτεχνική δρα-
στηριότητα µε την ιστορική-πολι-
τιστική άποψη σε σχέση µε την
ασύρµατη επικοινωνία.
Όπως είναι γνωστό, η ενεργο-

ποίηση σταθµού σχετικού µε το
κειµήλιο από το κότερο “Elettra”,
που φυλάσσεται στον κήπο του
µουσείου Μαρκόνι στη Villa
Griffone (Pontecchio, Bologna),
συνέπεσε µε τη διεθνή ετήσια
εκδήλωση “Museum Ships
Weekend Event”, που σκοπός του
είναι να εγκατασταθούν ραδιοε-
ρασιτεχνικοί σταθµοί σε πλοία-
µουσεία ή να φιλοξενηθούν στις
εγκαταστάσεις των µουσείων.
∆εν υπήρχε λοιπόν καλύτερη

ευκαιρία για να αποδοθεί συµβο-
λικά φόρος τιµής στο πλωτό και
κινητό εργαστήριο του θαλασσο-
πόρου Guglielmo Marconi, το
οποίο ο ποιητής Gabriele
D’Annunzio περιγράφει
“….λευκό σκάφος που πραγµατι-
κά ταξιδεύει στο θαύµα και δίνει
ζωή στην αιθέρια σιωπή του
κόσµου….”
Μέσα από την εµπειρία, που

είχε ωριµάσει από προηγούµενες
διοργανώσεις, η οργανωτική
µηχανή δραστηριοποιήθηκε σε
διάφορα µέτωπα. Ο στόχος ήταν,
ως συνήθως, να καταφέρουµε να
ενεργοποιήσουµε ένα ραδιοερα-
σιτεχνικό σταθµό κοντά στην
περιοχή του κειµηλίου, πέρα από
την χρησιµοποίηση του σταθµού
IY4FGM, το shack του οποίου
βρίσκεται στην Villa Griffone:

Ο κ. Renzo Piana, τεχνικός σύµβουλος του Μουσείου Marconi,
κατά τη διάρκεια της ξενάγησης.

Η κα Barbara Valotti, ∆ιευθύντρια του Μουσείου,
γράφει την αφιέρωση στο αντίγραφο του τελευταίου βιβλίου της.

Από αριστερά: Η κα Barbara Valotti, ∆ιευθύντρια του Μουσείου, ο
κ. Renzo Piana, τεχνικός σύµβουλος, ο Cristiano Cornini IW4CLV ,

Πρόεδρος της ARI Fidenza Radio Club.
(Συνέχεια στη σελ. 44)
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Το 1919 ο G. Marconi αγό-
ρασε το γιωτ Elettra, το
µετέτρεψε σε πλωτό

εργαστήριο και ταξίδεψε µ’ αυτό
κυριολεκτικά σε όλο τον κόσµο,
πραγµατοποιώντας σειρά πειρα-
µάτων.
Οι πρώτες επιδείξεις του

συστήµατος VLF του Marconi
έγιναν χρησιµοποιώντας έναν
πειραµατικό ποµπό και δέκτη,
που είχε σχεδιάσει ο Gaston
Mathieu και είχε κατασκευάσει ο
G.A. Isted, δύο µηχανικοί της
εταιρείας του. Οι επιδείξεις έγι-
ναν τον Οκτώβρη 1931 σε Ιτα-
λούς αξιωµατούχους µεταξύ των
σηµείων Santa Margherita και
Sestri Levante (κοντά στη Γένο-
βα) – στην αρχή σε µια απόστα-
ση 11 ναυτικών µιλίων και µετά
στα 22 ν.µ.

Το 1934 ο Marconi ερεύνησε
τη χρήση µικροκυµάτων για την
εύρεση κατεύθυνσης. Στο πείρα-
µα αυτό (Φωτ. 1) χρησιµοποι-
ήθηκε ένας ραδιοφάρος µικρο-
κυµάτων, που εγκαταστάθηκε σ’
ένα λόφο πίσω από το Sestri

Levante, 100 µ. πάνω από την
επιφάνεια της θάλασσας. Αντί-
στοιχος εξοπλισµός λήψης εγκα-
ταστάθηκε πάνω στο Elettra.
Στην αρχή του πειράµατος το

γιωτ αποµακρύνθηκε από το
Sestri Levante κατά 10 µίλια και
µετά γύρισε κι έπλευσε προς το
σηµείο αυτό. ∆ύο σηµαδούρες
είχαν τοποθετηθεί στον κόλπο,
σε απόσταση 90 υάρδων (περί-

που 83 µ.) µεταξύ τους, σηµα-
δεύοντας την είσοδο του λιµανι-
ού. Πάνω στο γιωτ τα παράθυρα
της γέφυρας είχαν καλυφθεί, για
να αναπαριστήσουν την περί-
πτωση πυκνής οµίχλης. Το γιωτ
περνούσε στη µέση ανάµεσα
από τις δύο σηµαδούρες, καθώς
ο πηδαλιούχος καθοδηγείτο από
το σήµα του ραδιοφάρου στα
60cm. Το πείραµα εκτελέστηκε
πολλές φορές, κάθε φορά µε
πλήρη επιτυχία.
Μετά τον θάνατο του Marconi

το γιωτ πουλήθηκε στην ιταλική
κυβέρνηση. Το 1943 οι Γερµανοί
το επίταξαν στο Trieste, ενώ το
1944 τορπιλίσθηκε από ένα βρε-
τανικό υποβρύχιο και βυθίστηκε
έξω από τις ∆αλµατικές Ακτές.
Μετά τον πόλεµο το Elettra ανα-
σύρθηκε από το βυθό και το
1964 επεστράφη στην ιταλική
κυβέρνηση. Στη συνέχεια όµως
ξεχάστηκε και καταστράφηκε.
Τη δεκαετία του 1970 έγιναν

µεγάλες προσπάθειες από τον G.
Nanni να συγκεντρωθούν χρή-
µατα µε σκοπό την αποκατάστα-
ση του πλοίου και τη διατήρησή
του, αλλά χωρίς αποτέλεσµα. Το
ερειπωµένο σκαρί του Elettra,
που ήταν αγκυροβοληµένο στο
λιµάνι του Trieste, κόπηκε σε
κοµµάτια, που δόθηκαν στον G.
Nanni σε αναγνώριση των µεγά-
λων προσπαθειών του να σώσει
το γιωτ. Ο Nanni δώρησε τα
κοµµάτια αυτά στο Μουσείο
Marconi και σήµερα βρίσκονται
στην Αίθουσα Marconi.

To γιωτ Elet tra

Οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες του άρθρου προέρχονται από την ιστοσελίδα
http://markpadfield.com/marconicalling/museum/html/archivehome.html

Φωτ. 1

Ο σταθµός ασυρµάτου πάνω
στο Elettra.

Η κεραία UHF που χρησι-
µοποιήθηκε στο πείραµα.

θεµατα
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Φυσικά, γι’αυτό το θέµα έγιναν οι
απαραίτητες συµφωνίες µε τους
συναδέλφους του παραρτήµατος
ARI Bologna, που είναι υπεύθυ-
νοι για τον σταθµό.
Από την πλευρά του το ίδρυµα

Μαρκόνι εκτός από την επίσηµη
χορηγία ανακοίνωσε ότι θα άνοιγε
εκτάκτως το µουσείο µε ξενάγη-
ση για τους χειριστές και τους
ενδιαφερόµενους επισκέπτες.
ΟιΑµερικανοί ραδιοερασιτέχνες

της οµάδας του NJ2BB (διοργα-
νωτής του Museum Ships
Weekend) τόνισαν µε έµφαση τη
συµµετοχή του “Marconi’s travel-
ing lab” (κινητό εργαστήριο του
Μαρκόνι, όπως όρισαν το Elettra
στον κατάλογο των άνω των 100
πλεούµενων εγγεγραµµένων στο
Contest).
Επίσης πολυάριθµες ραδιοερα-

σιτεχνικές ενώσεις άλλων χωρών,
στις οποίες είχε ευρέως κοινοποι-
ηθεί η ενεργοποίηση, έδωσαν
σηµαντική προβολή στο γεγονός
σχετικά µε το “Elettra Back On
Air!”
Στην επιτυχία της δραστηριότη-

τας αυτής της χρονιάς συνέβαλαν

επιπλέον κάποιες σηµαντικές ιδι-
αιτερότητες:
Πρώτον, φέτος συνέπεσε µε το

Field Day IARU Reg.1 CW. Με
αρκετή προσπάθεια από τεχνικής
και οργανωτικής πλευράς η
οµάδα τουARI Fidenza κατάφερε
να εγκαταστήσει στην Villa
Griffone και ένα σταθµό CW
(αυστηρά /P και ευθυγραµµισµέ-
νο µε τους κανονισµούς του Field
Day), ο οποίος έλαβε µέρος στο
contest CW χρησιµοποιώντας το
χαρακτηριστικό του παραρτήµα-
τος IQ4FE. Παρόλο ότι οι συνθή-
κες λειτουργίας δεν ήταν ιδανικές,
η οµάδα χειριστών CW µε την
ενθάρρυνση του DX manager
Paolo IK4PKK πέτυχε ένα αποτέ-
λεσµα απόλυτης υπεροχής: Τη
δεύτερη θέση στην κατηγορία
multioperator, παρόλο που ο εξο-
πλισµός δεν ήταν ο ιδανικός. Ένα
καταπληκτικό αποτέλεσµα και
ένα καταπληκτικό έκτακτο αφιέ-
ρωµα στον Marconi και στο σπίτι
του, την Villa Griffone, από το
οποίο εξέπεµψε στους αιθέρες το
πρώτο σήµα CW της ιστορίας.
Για αυτόν το λόγο η επιτυχία του

σταθµού γίνεται πιο σηµαντική,
συγκινητική και συναρπαστική.
Και µιλώντας για συγκινήσεις

δεν µπορούµε να µην επισηµά-
νουµε µια ακόµη ιδιαιτερότητα
που σηµάδεψε την φετινή εκδή-
λωση και την έκανε περισσότερο
µοναδική και συγκινητική:
Κατόπιν συµφωνίας µε τη διοί-

κηση του ιδρύµατος αποφασίσα-
µε να αφιερώσουµε το διήµερο
στη µνήµη του πολύ αγαπητού
φίλου Maurizio Bigazzi, ιστορι-
κού και επιστηµονικού συµβού-
λου του µουσείου Μαρκόνι από
την στιγµή της ίδρυσής του, που
εντελώς ξαφνικά χάθηκε τον προ-
ηγούµενο χρόνο. Όποιος έχει επι-
σκεφτεί το µουσείο τα τελευταία
χρόνια, σίγουρα µπόρεσε να εκτι-
µήσει τον Maurizio για τη βαθειά
του τεχνογνωσία και το µεγάλο
του πάθος στο να απεικονίσει
στους επισκέπτες τις καταπληκτι-
κές τεχνικές λύσεις, που ο
”Guglielmo“ (έτσι αγαπούσε να
αποκαλεί τον µεγάλο εφευρέτη
του ασυρµάτου) ήξερε πώς να
εφαρµόσει στις ιδιοφυείς του
εφευρέσεις. Η συλλογή του

Μέλη της οµάδας (από αριστερά): IZ4RDV, IW4CLV, IU4EAF
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Bigazzi, απίστευτη συλλογή από
αναπαραγωγές που δουλεύουν,
κατασκευασµένες από τον
Maurizio χρησιµοποιώντας την
τεχνολογία και τα αυθεντικά
υλικά των κατασκευών του Μαρ-
κόνι, επιτρέπει σε όλους τους επι-
σκέπτες να εκτιµήσουν πιο χειρο-
πιαστά την ιδιοφυία για τις λύσεις
που έδινε στα πρώτα του πειρά-
µατα για τις ασύρµατες επικοινω-
νίες.
Γι’ αυτό τον λόγο σε µια πράξη

συναισθηµατικού και υποχρεωτι-
κού αφιερώµατος προς ένα φίλο
και συνάδελφο πραγµατικά ξεχω-
ριστό, που δυστυχώς έφυγε πρό-
ωρα, αποφασίσαµε συµβολικά να
αφιερώσουµε στον Maurizio τη
δραστηριότητα του 2015 του
“Elettra Back OnAir” και να χρη-
σιµοποιήσουµε το χαρακτηριστι-
κό II4MB σε ανάµνησή του.
Το υπόλοιπο είναι το χρονικό

ενός Σαββατοκύριακου τόσο
απαιτητικού όσο και συναρπαστι-
κού, το οποίο ξεκίνησε µε µία
οµάδα ραδιοερασιτεχνών που
µόλις έφθασαν στο Pontecchio
εγκατέστησαν τον εξοπλισµό και

Τα µέλη της οµάδας Elettra Back On Air! 2015 και οι υποστηρικτές

Η αφίσα της εκδήλωσης

θεµατα



46

άρχισαν αµέσως την δραστηριό-
τητα.
Το πρωί της Κυριακής µερικοί

δικοί µας ραδιοερασιτέχνες µαζί
µε µία αρκετά πολυπληθή οµάδα
επισκεπτών επωφελήθηκαν από
το έκτακτο άνοιγµα του Μουσεί-
ου για µια καταπληκτική ξενάγη-
ση υπό την επιµέλεια της διευθύν-
τριας Dott.ssa Barbara Valotti και
του τεχνικού συµβούλου Renzo
Piana. Η διαδροµή βασικά ξεκί-
νησε από την αίθουσα διαλέξεων
του Μουσείου, µε την εµφάνιση
της εικόνας του Maurizzio
Bigazzi και την προβολή µιας
µικρού µήκους ταινίας µε τίτλο
“Il colpo” (το χτύπηµα), που γυρί-
στηκε το 2010 µε τη δική του προ-
σεκτική παρακολούθηση, εµπερι-
στατωµένη και συγκινητική ιστο-
ρική αναδροµή από τις στιγµές
που προηγήθηκαν από το “colpo
di fucile” (πυροβολισµός), που
ήταν η αρχή της εποχής της ασύρ-
µατης επικοινωνίας.
Οι ραδιοερασιτεχνικές δραστη-

ριότητες συνεχίστηκαν ακατά-

παυστα, µε
ένα τελικό
απολογισµό
αρκετά σεβα-
στό. Οι χειρι-
στές του
II4MB συγ-
κέντρωσαν
πάνω από
χίλια QSO από 60 ραδιοχώρες
στις µπάντες 10-12-15-17-20-30-
40 µέτρα σε SSB, RTTY και CW.

Ταυτόχρονα συµµετείχαν στο
Field Day IARU CW µε το χαρα-
κτηριστικό IQ4FE καταλαµβά-
νοντας τη δεύτερη θέση στη γενι-
κή κατάταξη. Το αποτέλεσµα
ήταν πραγµατικά εξαιρετικό, υπο-
λογίζοντας ότι επετεύχθη αντιµε-
τωπίζοντας µια µεταφορά ανθρώ-
πων και εξοπλισµού σε απόσταση
άνω των 100 χιλιοµέτρων.
Αυτό έχει και επιπλέον αξία: Την

ανεκτίµητη ικανοποίηση ότι
καταφέραµε να εκπέµψουµε από
εκείνο το µέρος, που θεωρείται η
“φωλιά του ασυρµάτου“, στη
µνήµη του ενδόξου σκάφους

Elettra, επάνω στο οποίο ο Μαρ-
κόνι ανάπτυξε περαιτέρω τη
γνώση για τις ραδιοεπικοινωνίες.
Χωρίς να ξεχνάµε, προφανώς, την
πολύτιµη υποστήριξη, που είχε η
πρωτοβουλία µας εκ µέρους του
Ιδρύµατος Μαρκόνι, συνδέοντάς
την µε τη θετική συνεργασία που
συνεχίζεται ήδη για χρόνια και
όπως αναφέραµε έχει το αναµφι-
σβήτητο προτέρηµα να συνδυάζει
την ραδιοερασιτεχνική δραστη-
ριότητα µε στοιχεία ιστορικά και
πολιτιστικά, που έχουν σχέση µε
την ασύρµατη επικοινωνία.
Πολλές ευχαριστίες, λοιπόν, σε

όλους αυτούς που απασχολήθη-
καν συστηµατικά για την πραγ-
µατοποίηση αυτής της εκδήλω-

Αριστερά: Η βίλλα
Griffone, τόπος γέννη-
σης του Marconi.

Κάτω: Το παράθυρο
από όπου ο Marconi
έστειλε το πρώτο
ραδιοσήµα το 1895.

θεµατα
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σης και στις δύσκολες φάσεις της
οργάνωσης αλλά και κατά τη
διάρκεια της κυρίως ενεργοποί-
ησης των σταθµών:

Συντονισµός και προώθηση:
Cristiano IW4CLV – Paolo
IK4PKK

Οργανωτική οµάδα και χειρι-
στές σταθµού:Achille IZ4IRW –
Andrea IK4VFB – Andrea
IU4DEG – Claudio IU4DTT –
Cristiano IW4CLV – Fabio
IK4QJF - Filippo I4TDK –

Giuliano I4VJC – Giuseppe
IZ4ORF – Liliana IU4AQF –
Lorenzo IK4XQM – Lorenzo
IZ4VMA – Paolo IK4PKK –
Stefano IK4IDW – Stefano
IU1EAF – Stefano IZ4RDV –
Stefano iz4wmj – Vittorio
IK4CIE.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ
στους Dott.ssa Barbara Valotti
(διευθύντρια του µουσείου Μαρ-
κόνι) – Renzo Piana (µουσείο
Μαρκόνι) – Prof.Gabrielle
Falciasecca (Πρόεδρο του ιδρύ-

µατος Guglielmo Marconi) –
Gino Bandini (Πρόεδρο PRO-
CIV-ARCI Fidenza) – Publio
Lacchini, I4KMW (Πρόεδρο ARI
Bologna) – Nicola Greco,
IZ4FTB (υπεύθυνο του σταθµού
IY4FGM) – Bruno IK1VWG –
Piero I2RTF – Sergio IK4AUY –
Michele IZ4MSP για τη συνεργα-
σία και την υποστήριξη.

73, Cristiano Cornini, IW4CLV
Πρόεδρος παραρτήµατος A.R.I .

Fidenza (PR)

Ο σταθµός της εκδήλωσης δίπλα στο κειµήλιο του Elettra
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