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◙ α υ τ α  π ο υ  π α ρ α λ ε ι ψ α µ ε

Στην περίπτωση του SV1AD,µόλις είδα τυπωµένη στο εξώ-φυλλο του περιοδικού SV NEA(αρ. Τεύχους 108) την φωτογραφία των7 πρωτοπόρων Ελλήνων Ραδιοερασιτε-χνών (φωτογραφία που ο ίδιος είχαδώσει στην σύνταξη του περιοδικού), σανα δέχτηκα µία «ηλεκτρική δόνηση»,συνειδητοποιώντας έντονα την ανάγκηνα γράψω για τον SV1AD, Άκη Λιανό,έναν από τους 7 πρώτους αδειούχουςΡαδιοερασιτέχνες της Ελλάδας και 9ο
ιδρυτικό µέλος στο καταστατικό τηςΈνωσης Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών.Στις 3 Απριλίου, ηµέρα Πέµπτη, µετάαπό τηλεφωνική επικοινωνία µας απο-φασίσθηκε να τον επισκεφθώ. Ησυνάντησή µας έγινε στις 14 Μαΐου2008, ηµέρα Τετάρτη, στη µία µετά τοµεσηµέρι στο σπίτι του, στο Πασαλι-µάνι του Πειραιά, στην οδό Αλκιβιά-δου 158.

Ο SV1AD Άκης µε υποδέχτηκε µεεγκαρδιότητα - είχαµε να ιδωθούµε 33ολόκληρα χρόνια -, χαιρετηθήκαµε και

εγώ του προσέφερα µία σειρά από τατελευταία τεύχη του περιοδικού SVNEA και ένα αναµνηστικό µπρελόκ µετο σήµα της ΕΕΡ.Αλλά ας γνωρίσουµε καλύτερα τον

Άκη Λιανό. Γεννήθηκε το 1928 στονΠειραιά, στον οποίο και έχει ζήσει τοµεγαλύτερο µέρος της ζωής του εκτόςαπό κάποιες υπηρεσιακές αποσπάσεις.Παρακολούθησε επιτυχώς τις σπουδέςτου στην τότε Ιονίδειο Σχολή (σηµερι-νή Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης Πει-ραιά). Ραδιοµηχανικός, εργάστηκε απότο 1948 σαν ηλεκτρονικός, ακόµη καιστην προκάτοχο της Πολιτικής Αερο-πορίας, όταν ακόµη η υπηρεσία αυτήυπαγόταν στο Υπουργείο Εθνικής Άµυ-νας και µέχρι σήµερα στο ΥπουργείοΜεταφορών και Επικοινωνιών. Η εργα-τικότητά του, η συνεργασία του µε τουςπροϊσταµένους του, αλλά και τους υφι-σταµένους του, που ήταν πάντα φιλι-κός, τον ανέδειξαν στην ανώτερη προ-βλεπόµενη βαθµίδα της ιεραρχίας στηνΥπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ο Άκης άκουσε για πρώτη φορά ραδιό-φωνο το 1938 και ο ενθουσιασµός του

Γράφει ο Γιάννης Σταµατόπουλος, SV1HE

SV1AD

Άκης(Αναστάσιος)Λιανός

Αφού περάσουν αρκετά χρόνια µετά από κάποιο συµβάν, 40 ή 50 ίσως, τότε αρχί-ζει να γράφεται σιγά-σιγά αυτό που λέµε «ιστορία». Στην πραγµατικότητα, εκτόςαπό τους πρωταγωνιστές κάθε γεγονότος - που σπάνια αποφασίζουν να µιλήσουν- και οι «κοµπάρσοι» έχουν παίξει τον δικό τους σπουδαίο ρόλο. Αλλά και σ’ αυτήτην περίπτωση δύσκολα µπορεί κάποιος να τους κάνει να εξιστορήσουν τα γεγο-νότα, επιβάλλεται ίσως κάτι για να τους «τσιγκλήσει»! 

Ο Άκης άκουσε για πρώτη
φορά ραδιόφωνο το 1938και ο ενθουσιασµός του
ήταν τόσο µεγάλος, ώστετην ίδια χρονιά κατα-σκεύασε τον περίφηµο

δέκτη µε γαληνίτη καιλίγους µήνες αργότερα
άλλον µε λυχνίες.
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ήταν τόσο µεγάλος, ώστε την ίδια χρο-νιά κατασκεύασε τον περίφηµο δέκτηµε γαληνίτη και λίγους µήνες αργότεραάλλον µε λυχνίες.Στη διάρκεια της γερµανικής κατοχήςγνώρισε τον Πειραιώτη Γιώργο Γιάπα-πα, ο οποίος προ του 1939 έβγαινε στιςραδιοερασιτεχνικές συχνότητες παρά-νοµα µε το χαρακτηριστικό SV1JY καιο οποίος τον ενηµέρωσε για την ερασι-τεχνική εκποµπή στα βραχέα κύµατα.Μετά τον πόλεµο, µέσω του ΓιώργουΓιάπαπα συναντιόταν σε σπίτια Ελλή-νων παράνοµων ραδιοερασιτεχνών,αλλά και µε Αµερικανούς αδειούχουςραδιοερασιτέχνες της ΑµερικανικήςΑποστολής στην Ελλάδα, οι οποίοιείχαν ιδρύσει το «ATTICA AMATEURRADIO CLUB».Από αυτές τις συναντήσεις δηµιουργή-θηκε ο µεταπολεµικός ραδιοερασιτεχνι-κός παράνοµος πυρήνας, που στηναρχή οι συναντήσεις του γίνονταν σεσπίτια στην Αθήνα, ενώ αργότερα στοζαχαροπλαστείο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» στοΚολωνάκι. Στη συνέχεια και µέχρι το1966 η παρέα µεταφέρθηκε στο ζαχα-ροπλαστείο «ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ» στηΛεωφόρο Συγγρού, οπότε η ΕΕΡ απέ-κτησε µε ενοίκιο ένα µικρό γραφείοστην οδό Χαβρίου, κοντά στο Σύνταγ-µα.Ο Άκης SV1AD είχε εντυπωσιαστείαπό την εκποµπή και την λήψη τωνραδιοερασιτεχνικών σηµάτων και τηµαγεία της τηλεπικοινωνίας µε αγνώ-στους σ’ όλο τον κόσµο, αλλά σαραδιοµηχανικός ασχολήθηκε περισσό-τερο µε την ιδιοκατασκευή του σταθ-µού του (διατηρεί µέχρι σήµερα τοshack µε τον ποµπό ΑΜ και δέκτη µεµοναδικό βιοµηχανικό κοµµάτι το περί-φηµο VFO GELOSO). Γνωρίζοντας κάποιος τον Άκη αµέσωςσχηµάτιζε τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Όταν ο Γιώργος Γεράρδος SV1AGχαρακτηριστικά έλεγε ότι η υποµονήτου Άκη SV1AD είναι «Ιώβειος», µετην ηρεµία και τον άψογο χαρακτήρατου, κανένας από τους παρευρισκοµέ-νους που µετείχαν στις συζητήσεις δενείχε να του καταλογίσει το παραµικρό.Μάλιστα τον αποκαλούσε καλό κατα-σκευαστή, αφού έλεγε ότι ακόµα και τοΑΜ για να ακουστεί καλό έχει πολλέςδυσκολίες. 

Ο SV1AR Λοΐζος, που θαυµάζει τοήθος και τον υπέροχο χαρακτήρα τουΆκη Λιανού, αν και ο ίδιος δεν είναιεπαγγελµατίας ηλεκτρονικός, προκει-µένου να αποφύγει τη ρετσινιά του«ετοιµατζή», προσπαθούσε να τονσυναγωνιστεί στις κατασκευές µηχανη-µάτων! Ο Κυριάκος SV1AS είπε ότι ο ΆκηςΛιανός είναι ένας άνθρωπος πολύ αξιο-πρεπής, ήρεµος, που ποτέ δεν µάλωσεγια τίποτα µε κανένα, φιλικότατος σεόλους µας, σπουδαίος κατασκευαστήςποµποδεκτών, ο οποίος συνέβαλε ιδιαί-τερα στη διάδοση του ραδιοερασιτεχνι-

σµού, αφού µέχρι προ ετών δεχότανστο σπίτι του τους νέους, για να τουςδείξει τις κατασκευές του και να τουςβοηθήσει για τα τεχνικά θέµατα πουτους απασχολούσαν. Ένας από τούςπολλούς επισκέπτες στον Άκη SV1AD,προ ετών ήταν και ο Γιάννης Φραγκά-κης SV1ELN.Ο φίλος SV1BU Στάντης που τον γνω-ρίζει περισσότερα από 50 χρόνια λέει«ο Άκης είναι ένας άνθρωπος που λέειλίγα λόγια µετρηµένα και ύστερα απόπολλή σκέψη!».Εγώ τον γνώρισα, όπως και όλους τουςάλλους πρωτοπόρους του Ελληνικούραδιοερασιτεχνισµού, στο ΕΡΓΑΣΤΗ-ΡΙΟ ΡΑ∆ΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Γ. Ε.ΓΕΡΑΡ∆ΟΥ στη στοά Πεσµατζόγλουκαι πραγµατικά εντυπωσιάστηκα  απότην ηρεµία και τον γαλήνιο χαρακτήρατου. Όταν κάποιες φορές σε συζητήσειςραδιοερασιτεχνικών θεµάτων υπήρχαναντιπαραθέσεις και «άναβαν τα αίµα-τα», παρέµενε απλός θεατής και µόνοόταν τα πνεύµατα ηρεµούσαν, τότε µεήπιο τρόπο έλεγε τη γνώµη του. Μετείχε µόνο στο 1ο ∆ιοικητικό Συµ-βούλιο της ΕΕΡ όπου και  πρότεινε η

ΕΕΡ να αποκτήσει δικό της Σταθµό καινα  επιδιώξει το ∆.Σ. να χορηγηθεί τοχαρακτηριστικό SV1SV. Η πρότασήτου µε οµοφωνία έγινε δεκτή.Κατά τη διάρκεια της συζήτησής µαςαναφέρθηκε στον Γιώργο ΖαρίφηSV1AA, τον οποίο και θεωρεί το«σπουδαιότερο Έλληνα Ραδιοερασιτέ-χνη» µε καθοριστικό ρόλο στη διάδοσητου ραδιοερασιτεχνισµού στην Ελλάδα.Είναι γνωστό ότι από τη 10/ετία του1930 υπήρξε από τους πρώτους πουπαράνοµα ασχολήθηκαν µε την ερασι-τεχνική εκποµπή, όταν Εγγλέζοι πρά-κτορες είχαν άδεια από τις Ελληνικές

Ο Γιώργος Γεράρδος SV1AG (SK) σε φωτογραφία του SV1AD.
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αρχές και αλώνιζαν στα ερτζιανά. Αξιο-σηµείωτο δε είναι το γεγονός ότι ότανσυλλαµβάνονταν οι παράνοµοι Έλλη-νες ραδιοερασιτέχνες και οδηγούντανστα στρατοδικεία, ο SV1AA - στρατο-δίκης τότε - κατόρθωνε να πείσει τηνολοµέλεια του δικαστηρίου για τηναθώωσή τους, υποστηρίζοντας µε επι-χειρήµατα ότι «οι ερασιτέχνες εκποµπήςδεν είναι επικίνδυνοι σε καµία περίπτω-ση ούτε για την Πατρίδα ούτε για τηδηµόσια ασφάλεια». Μάλιστα οι άλλοιδικαστές εντυπωσιασµένοι από τις γνώ-σεις του, δεν έκρυψαν ποτέ το θαυµα-σµό τους για το πρόσωπό του! Ακόµη,το 1958 η παρουσία του στο ΥπουργείοΣυγκοινωνιών, έπαιξε ρόλο εγγυητικούσυµβολαίου για την νοµιµοφροσύνηκαι φιλοπατρία των άλλων 6 ερασιτε-χνών. ∆εύτερος πολύ σηµαντικός ραδιοερασι-τέχνης πιστεύει ότι υπήρξε ο ΓιώργοςΓεράρδος SV1AG, ο οποίος από τη10/ετία του 1930 βοµβάρδιζε τοΥπουργείο επί 40 χρόνια για ψήφισηνόµου, µέχρι να πετύχει το στόχο τουτελικά το 1972! Ακόµη πρέπει να ανα-φερθεί ότι µε τα άρθρα του στον τεχνι-κό τύπο περί ραδιοερασιτεχνών και µετεχνικές οδηγίες στους νέους στο εργα-στήριό του, θεµελίωσε σε πολύ µεγάλοποσοστό τις βάσεις στον ελληνικό ραδι-οερασιτεχνισµό. Άλλος σπουδαίος ραδιοερασιτέχνηςστον οποίο αναφέρθηκε και ο οποίοςεισέπραξε µεγάλη ποσότητα αχαριστίαςαπό κάποιους ραδιοερασιτέχνες -σηµειώνοντας ότι η αχαριστία είναι τοµεγαλύτερο αµάρτηµα – είναι ο Ευάγ-γελος Μουστάκας SV1AN.Όντας από οικονοµικά εύπορη οικογέ-νεια, ο SV1AN ήταν αυτός που σε πάραπολλές δύσκολες οικονοµικές στιγµές«ξελάσπωσε την ΕΕΡ» αλλά και µε τιςδιεθνείς του διασυνδέσεις – αυτόςκάλεσε στην Ελλάδα το Γενικό Γραµ-

µατέα της ITU - πέτυχε να πιεστεί τοΥπουργείο Συγκοινωνιών και να περά-σει νόµο, παρακάµπτοντας τις αντιδρά-

σεις της τότε ΚΥΠ, προκειµένου ναεπιτραπεί η χρήση κινητών και φορη-τών σταθµών στους ραδιοερασιτέχνες.Στη συνέχεια της κουβέντας µας σχο-λίασε την «γκάφα» της Γενικής Ασφά-λειας Πειραιά όταν µε επικεφαλής έναλοχία του στρατού ως εµπειρογνώµοναπροέβη στη σύλληψη «κοµµουνιστών»,που διέθεταν δίκτυο ασυρµάτου καιεπικοινωνούσαν µε το παραπέτασµα

και το Μάρκο Βαφειάδη, διαθέτονταςακόµη και συσκευή ραντάρ, που δενήταν τίποτα άλλο, από το ιδιοκατα-σκευής ταλαντοσκόπιο του SV1AFΜικέ Ψαλίδα. Στη δίκη που ακολούθη-σε απεδείχθη ότι ήταν όλοι Πατριώτες,οι οποίοι ήθελαν να ασχοληθούν µε τονραδιοερασιτεχνισµό, για τον οποίοµέχρι και το 1972 κάποιος σχετικόςΝόµος ήταν ανύπαρκτος.

Όσο αφορά την τεχνολογία έχει τηγνώµη ότι υπάρχει µεν τεράστια πρό-οδος, αλλά δεν συµβάλλει στην ανά-πτυξη του Ραδιοερασιτεχνισµού ωςπρος την αυτοεκπαίδευση. Ακόµη, δεντον συγκινούν τα νέα modes, clusterpacket, psk31 κ.λπ,. αλλά αναπολεί τονκαιρό που ο ραδιοερασιτέχνης καθότανµπροστά στο δέκτη του, σάρωνε τιςσυχνότητες, απολαµβάνοντας το µεγα-λείο της ραδιοακρόασης µε τις εκπλή-ξεις και συγκινήσεις που είχαν.Τέλος, τελειώνοντας την συζήτησή µας(3 ολόκληρες ώρες), µου έδωσε γιαπιθανή δηµοσίευση στο SV ΝΕΑ ένασπάνιο ντοκουµέντο. Πρόκειται για τηφωτογραφία όπου φαίνονται οι 7 πρώ-τοι Ραδιοερασιτέχνες µπροστά στουςστύλους του Ολυµπίου ∆ιός, φωτογρα-φία που έστειλαν το 1958 µε ευχαρι-στήριο επιστολή στους ΑυστραλούςΡαδιοερασιτέχνες για τη µεγάλη βοή-θειά τους, όταν µε συνεχείς πιέσειςπρος το Ελληνικό Υπουργείο Συγκοι-νωνιών το υποχρέωσαν ώστε να δοθούναυτές οι πρώτες 7 άδειες!
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι παρ’όλα τα χρόνια που έχουν περάσει,αυτός ο διαµαντένιος χαρακτήραςπαραµένει αναλλοίωτος.

De SV1HE 
Υ.Γ. Φεύγοντας µου εδωσε γιά την βιτρί-να της ΕΕΡ, ενα FREQ. ΜETER TRI-PLETT κατασκευής 1950.

Φωτογραφία - ντοκουµέντο, όπου φαί-
νονται οι 7 πρώτοι Έλληνες Ραδιοερα-
σιτέχνες µπροστά στους στύλους του
Ολυµπίου ∆ιός. Τη φωτογραφία αυτή
έστειλαν το 1958 µε ευχαριστήριο επι-
στολή στους Αυστραλούς Ραδιοερασι-

τέχνες για τη µεγάλη βοήθειά τους.

[Ο Άκης] ...αναπολεί τον
καιρό που ο ραδιοερασι-
τέχνης καθόταν µπροστά
στο δέκτη του, σάρωνε

τις συχνότητες, απολαµ-
βάνοντας το µεγαλείο
της ραδιοακρόασης µε
τις εκπλήξεις και συγκι-

νήσεις που είχαν...


