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ΘΕΜΑΤΑ

ΟΚυριάκος γεννήθηκε στην Αθήνα το1929. Kατοικεί στα Πατήσια, πουτον επισκέφθηκα  στίς 7Μαρτίου 2007, ηµέρα Τετάρτη. Ο Κυρ-ιάκος  Καµπουρόπουλος τελείωσε το Η΄Γυµνάσιο Αρρένων το 1947 και εµπήκεστο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθη-νών, στο τµήµα της Νοµικής Σχολής.Εργαζόµενος  υπηρέτησε τη ∆ικαιοσύνηστον Εισαγγελικό κλάδο ως Γραµµατέαςτης Εισαγγελίας  Εφετών Πειραιά.Από την εφηβική ηλικία του άρεσε ναασχολείται  µε τη σκοποβολή, τη φωτο-γραφία, την αστρονοµία, για την οποίαεχει κάνει µεταφράσεις για τηλεσκόπιακαι γενικά περί αστρονοµίας από γαλλι-κά βιβλία. Κατάφερε  και κατασκεύασεένα πολύ ωραίο κάτοπτρο τηλεσκοπίουµε ειδική επεξεργασία τριβής σεκρύσταλλο  απο φινιστρίνι καραβιού, τοοποίο πολλοί  ραδιοερασιτέχνες-αστρ-ονόµοι έχουν θαυµάσει, όπως ο  SV1ABΓιώργος, SV1CB  Ανδρέας, SV1CNΚώστας, SV1OE Κώστας και άλλοι.Υπήρξε  θαυµαστής  του µεγάλου επι-στήµονα Νίκολα Τέσλα, επαναλαµβά-νοντας µε  µεγάλη  επιτυχία  πολλά απότα πειράµατά του.Ωστόσο δεν έµεινε ασυγκίνητος και απότα ερτζιανά κύµατα, αφού από µαθητήςακόµη ασχολείτο µε τη ραδιοακρόασηστα βραχέα κύµατα. Ο πρώτος σταθµόςπου µπόρεσε να ακούσει ήταν ο σταθµόςτης Τανγκέρης, µε ιδιοκατασκευή  δέκτηαναδράσεως. Βεβαίως, η πρώτη  τουραδιοφωνική κατασκευή ήταν ο δέκτηςµε γαληνίτη (ορυκτός θειούχος µόλ-υβδος), τον οποίο µπόρεσε να σταθερο-ποιήσει µε βουλοκέρι! (ισπανικό κερί )Σήµερα ο Κυριάκος δεν θυµάται ποιουςραδιοερασιτέχνες γνώρισε πρώτα, όµωςεγώ βγάζω το συµπέρασµα ότι αφούστην αίτησή του για εγγραφή µέλους τηςΈνωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών τονπρότειναν οι Γεώργιος Γεράρδος

SV1AG και Σωκράτης ΚουτρουβήςSV1AE, η οποία εγκρίθηκε από το ∆.Σ.στις 8 Σεπτεµβρίου 1958, πιστεύω ότι ηγνωριµία µε τους πρώτους ερασιτέχνεςεκποµπής  έγινε στη στοά Πεσµατζόγ-λου, στο  Εργαστήριο Ραδιοµηχανικήςτου Γεωργίου Γεράρδου, όπου µετά µερ-ικά χρόνια η ιστορία επανελήφθη και µεµένα.Στη Γεν. Συνέλευση της Ε.Ε.Ρ. της 28ηςΙανουαρίου 1959, µη αδειούχος ακόµη,εξελέγη τακτικό µέλος του ∆.Σ. Το 1960επίσης εξελέγη µε κλήρο αναπληρωµα-τικό µέλος, αφού είχε ισοψηφία στίςεκλογές γιά ∆.Σ. µε τον Θεόδωρο Μπάφ-αλη, ιδρυτικό µέλος της Ε.Ε.Ρ. Από το1961 έως και το 1964  χρηµάτισε Ταµίας

της Ε.Ε.Ρ.Από το 1958 µάταια προσπαθούσε νααποκτήσει την πολυπόθητη «άδειακατοχής και λειτουργίας ερασιτεχνικούσταθµού ασυρµάτου» και πάντα, όπως οιπερισσότεροι, έπαιρνε και αυτός την στε-ρεότυπη απάντηση από το ΥπουργείοΣυγκοινωνιών, ότι «Νόµος δεν υπάρχει,αλλά έχει κατατεθεί στη Βουλή και είναιέτοιµος προς ψήφιση». Ωστόσο πολλοίραδιοερασιτέχνες στον Ελλαδικό χώροδεν ήσανε κατά πλειοψηφία ‘Ελληνεςαλλά ξένοι. Έτσι αποδεικνύεται για άλληµία φορά, ότι µόνον οι Έλληνες δεν είναινοικοκυραίοι στον τόπο τους, ενώ οιοποιοιδήποτε είναι και παραείναι, αυτότουλάχιστον προκύπτει σα λογικό
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συµπέρασµα από ό,τι συνέβαινε τότε.Συγκεκριµένα, την εποχή εκείνη τρείς ήτέσσερες δεκάδες ξένοι απέκτησαν τοδικαίωµα αυτό, αλλά κανένας Έλληνας!Στίς αρχές Οκτωβρίου του 1960 βλέπον-τας κάποιους ελάχιστους Έλληνες νααποκτούν άδεια, αποφάσισε να επισκεφθείκαι πάλι το γραφείο του τότε Γεν. ∆ιευθυ-ντή Τηλεπικοινωνιών Σ. Νίκολη στην οδόΒουλής. Προκειµένου να παραδώσει στοΠρωτόκολλο τη σχετική αίτηση για άδεια,δέχτηκε πρωτοφανή ανάρµοστη συµπερ-ιφορά απο 2 γυναίκες υπαλλήλους, γέλα-σαν εις βάρος του λέγοντας «ασφαλώς θαείσαι τρελός, αφού ζητάς τέτοια άδεια». ΟΚυριάκος Καµπουρόπουλος, πικραµένοςαπο το απαράδεκτο φέρσιµό τους και λιγό-τερο από την άρνησή τους να δεχτούν τηναίτησή του, γύρισε στο γραφείο του στηνοδό Σταδίου. Ο προϊστάµενός του είδε έναπρόσωπο που δεν ανταποκρινόταν στηνκαθηµερινή έκφραση και ηρεµία του Κυρ-ιάκου και τον ρώτησε να µάθει τι είχεσυµβεί. Αφού άκουσε µε προσοχή τασυµβάντα, του είπε: Αύριο το πρωί θαέχεις εδώ την άδεια!»Την εποµένη πηγαίνοντας στο γραφείοτου, του λέει  ο προϊστάµενός του: «Τιήρθες εδώ, αφού σε περιµένει ο Υπουργόςστο γραφείο του;» Τρέχοντας ο ΚυριάκοςΚαµπουρόπουλος βρήκε την πόρτα τουγραφείου του Υπουργού ορθάνοιχτη καιτον Υπουργό να τον περιµένει! Ούτε πουπρόσεξε καν τα έκπληκτα και ορθάνοιχταµάτια των δύο γραµµατέων που τον κοίτα-ζαν. Αφού εξηγησε στον Υπουργό τιήθελε, έδωσε τα απαραίτητα στοιχεία µεαίτησή του στην αρµόδια γραµµατεία καιτην εποµένη ηµέρα 13 Οκτωβρίου 1960έφτασε στο γραφείο του η «ΆδειαΚατοχής και Λειτουργίας ΕρασιτεχνικούΣταθµού Ασυρµάτου» µε χαρακτηριστικόκλήσεως  SV1AS, µε περιοριστικούςόρους εκποµπής στην ισχύ 50 Βατ, εκποµ-πές µόνον κατά τις ώρες  06-08, 13-16 και18-24 (!) για τις ερασιτεχνικές περιοχέςτων 40, 20, 15 και 10 µέτρων, φέρουσα τηνυπογραφή του Υπουργού Θ. Κονίτσα.Βέβαια, οι ώρες εκποµπής δεν τηρήθηκανποτέ από όλους τους τότε αδειούχουςραδιοερασιτέχνες, ακολουθώντας τιςοδηγίες της I.A.R.U., αφού από το 1959 ηΕλλάδα µε εκπρόσωπό της την Ε.Ε.Ρ. είχεγίνει επίσηµο µέλος ύστερα από παγκό-σµια ψηφοφορία των κρατών µελών.Κάποια  ηµέρα τον επισκέφθηκε ενας αντι-συνταγµατάρχης, που τον ρώτησε µε απο-ρία: «Εαν εσύ επικοινωνήσεις µε τα σύνο-ρα, πώς θα σε βρούµε εµείς;»...Ο SV1AS ήταν απο τους κύριους διοργα-νωτές του σταθµού του 11ου ΠαγκόσµιουΠροσκοπικού Jamboree, που έγινε στοΜαραθώνα το 1963, µαζί  µε τους SV1AN
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Ευάγγελο, SV1AR Λοΐζο, SV1ATΣπύρο, SV1AV Σπύρο, όπου αντιµετώπι-σαν πολλά προβλήµατα σχετικά µε τηντοποθέτηση κεραίας, αλλά τους βοήθησεοµάδα Αµερικανών, οι οποίοι έφεραν µεένα αυτοκίνητο ενα τεράστιο τρυπάνι, µετο οποίο άνοιξαν στο χώµα τρύπα για τηντοποθέτηση του ιστού της. Μετά τηνεπιτυχία της εκδήλωσης σχεδίασε αρι-στοτεχνικά την QSL κάρτα, που εστάληστους σταθµούς που είχανε πάρει µέροςστην επικοινωνία, αφού ειχε αναλάβεικαι QSL Manager του Σταθµού SV1SV.Το 1962  επιµελήθη και σχεδίασε κατάεπαγγελµατικό τρόπο παγκόσµιο αζιµο-υθιακό χάρτη µε κέντρο την Ελλάδα,οπου εµφανίζονταν τα τότε χαρακτηρισι-κά κλήσεως κάθε χώρας. Κάποια χρόνιααργότερα ο ίδιος ακριβώς  χάρτηςεµπλουτισµένος και συµπληρωµένος µετις νέες ραδιοχώρες, εµφανίστηκε νασχεδιάστηκε από άλλο ραδιοερασιτέχνη,χωρίς να αναφέρεται ο αρχικός σχεδια-στής. Αργότερα συνέταξε και σχεδίασεχάρτη κατανοµής προθεµάτων της Ελλά-δας ανάλογα µε το χαρακτηριστικό κλή-σεως, που ισχύει µέχρι σήµερα.Εγώ τον Κυριάκο τον είδα για πρώτηφορά, όπως και τους περισσότερουςΈλληνες ραδιοερασιτέχνες, τα πρώταχρόνια της δεκαετίας του 1960 στο εργα-στήριο Ραδιοµηχανικής του ΓεωργίουΓεράρδου στη στοά Πεσµατζόγλου. Τότεήταν ένας ανδρας ψηλός, αεράτος, µεαριστοκρατική εµφάνιση, καλοσυνάτος,µε ένα πρόσωπο που έλαµπε απόγαλήνη, µου έκανε δε µεγάλη εντύπωσηδιότι ο  SV1AG Γιώργος τον αποκα-λούσε πάντοτε «κύριο Καµπουρόπου-λο», ενώ όλους τους άλλους ραδιοερασι-τέχνες µε το µικρό τους όνοµα ή το χαρ-ακτηριστικό τους. Αυτός είναι ίσωςκυρίως και ο λόγος, που δεν µου έβγαινεαπό το στόµα να αποκαλέσω  τονSV1AS µε το µικρό του όνοµα, όταν τον

επισκεφθηκα στο σπίτι του, αν και οίδιος µου το ζήτησε, αφού - όπως είπε -όλοι οι ραδιοερασιτέχνες είµαστε φίλοι!Επί προεδρίας στην Ε.Ε.Ρ. του SV1ANΕυάγγελου Μουστάκα ξεκίνησε γιάπρώτη φορά η έκδοση περιοδικού τηςΈνωσης µε τίτλο «ΡαδιοερασιτεχνικάΝέα», στην οποία σηµαντική ήταν η

συνεισφορά του Κυράκου SV1AS, αφούυπήρξε Υπεύθυνος Σύνταξης µε την επι-µέλεια της Έκδοσης για όλο το χρονικόδιάστηµα από το 1982 εως το 1986.Απαιτήθηκαν πολλές ώρες δουλειάς,αφού τότε δεν υπήρχαν τα σηµερινάµέσα για την εύκολη συγγραφή και διόρ-θωση των κειµένων..Ο Κυριάκος µε την εγγραφή του στηνΕ.Ε.Ρ. γνωρίστηκε µε όλους τους άλλουςαδειούχους ή υποψήφιους τότε ερασι-τέχνες. Έτσι γνώρισε και τον Παναγιώτη∆ραγώνα SV1AJ, ο οποίος εισήγαγε τότετα περίφηµα VFO GELOSO, έτσιξεκίνησε την κατασκευή του πρώτου τουποµπού διαµόρφωσης Α.Μ. Συµπληρω-µατικά τότε του έδωσε και ο φίλος του ο

Σπύρος SV1AT τον περίφηµο για τηνεποχή  δέκτη HRO, αλλά είχε σοβαρέςβλάβες, πέρα από το ότι του έλειπαν καικάποια συρτάρια αλλαγής συχνοτήτων,όµως µε τη µεγάλη θέληση που είχεκατάφερε και τον επισκεύασε. Ασχο-λήθηκε µε πολλές κατασκευές, σώζεταιακόµη ένα ιαµβικό χειριστήριο Μορς καιµία εποξική πλακέτα που έχει σχεδιάσειγια 2ο VFO, που δεν υστερεί σε τίποτααπό επαγγελµατικές κατασκευές, απο-δεικνύοντας  τις µεγάλες ικανότητές τουστο σχέδιο, όµως δυστυχώς η όλη κατασ-κευή δεν ολοκληρώθηκε, αφού δενβρέθηκαν στην ελληνική αγορά όλα ταυλικά!Σε συζήτηση που κάναµε εξέφρασε τηνεπιθυµία να συνεχιστεί στους ερασι-τέχνες να ισχύει ο νόµος για το Μορς, όχιµόνον για τις δυνατότητες που παρέχειστη δύσκολη διάδοση, αλλά να ειναιχαρακτηριστικό των ραδιοερασιτεχνώντώρα που οι άλλοι τον κατήργησαν. Οίδιος δε υπήρξε ένας αρκετά καλός  χειρ-ιστής στο Μόρς.Επίσης για το περιοδικό  SV-ΝΕΑ, πουπαρουσιάζει άριστη εικόνα, παρακαλεί,όταν υπάρχει δυνατότης, να χρησιµοποι-ούνται ελληνικές λέξεις, αφού η γλώσσαµας  πλεονεκτεί σε λεξιλόγιο όλων τωνάλλων, στις δηµοσιεύσεις κατασκευώννα γράφονται και τα υλικά  προ-σπαθώντας να µην υπάρχουν λάθη.Τέλος, να συνεχισθεί να τονίζεται από τιςεκποµπές της Κυριακής, αλλά και από τοπεριοδικό, η υποχρέωση όλων µας νατηρούµε τους κανονισµούς και να µηνακούγονται στον αέρα απαράδεκτες εκφ-ράσεις, που δεν συµβαδίζουν µε τοραδιοερασιτεχνικό πνεύµα, δικαιο-λογώντας την  παλαιότερη επιλογή τωνµελών της Ε.Ε.Ρ.Το  ∆.Σ  της Ε.Ε.Ρ. αναγνωρίζοντας τηµεγάλη προσφορά του SV1AS ΚυριάκουΚαµπουρόπουλου στον Ελληνικό Ραδιο-ερασιτεχνισµό, αποφάσισε και έθεσε σεψηφοφορία στη Γεν. Συνέλευση της 4ηςΦεβρουαρίου 2007 την ανακήρυξή τουσε «ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ» και η πρότασηεγινε δεκτή παµψηφεί από την ολοµέ-λεια. Έτσι, στην κοπή της Πρωτοχρονιά-τικης Πίτας της ΕΕΡ στις 11 Φεβρουα-ρίου  2007  στην αίθουσα του ∆ηµα-ρχείου Καισαριανής του απενεµήθη τιµ-ητική πλακέτα σε αναγνώριση της προ-σφοράς του στο Ραδιοερασιτεχνισµό.
De SV1HE


