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Ο πρώτος σταθμός

Το βιβλίο «συνόδευε» πάντα τον Αθήνα 9.84. Ίσως γιατί, πα-

ρά τις τόσες διαφορές ανάμεσα στη λογοτεχνία και την ενη-

μέρωση, πάντα βρίσκαμε τους κοινούς μας τόπους - εκείνα 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνέδεαν και συνδέουν 

τρεις δεκαετίες τώρα τα βιβλία με τον πρώτο σταθμό της 

πόλης. Οι περισσότεροι από εμάς -δημοσιογράφοι, μουσι-

κοί παραγωγοί, τεχνικοί- εθισμένοι στο κυνήγι του εφήμε-

ρου, της είδησης, της πληροφορίας, της φωνής, του ήχου, 

ψάχνουμε μέσα από τα βιβλία το βήμα μας για να διαμορ-

φώσουμε τη σκέψη μας, την πολιτική μας άποψη, τις κοι-

νωνικές μας αντιλήψεις, την επαφή με άλλες γλώσσες, άλ-

λους πολιτισμούς. Κι έπειτα να μεταδώσουμε. 

Λέγεται ότι το ραδιόφωνο είναι κάτι μαγικό. Είναι. Εξί-

σου μαγικό είναι και το βιβλίο. Ακρόαση κι ανάγνωση, ρα-

διόφωνο και βιβλίο, είναι δύο ιδιαίτεροι, ξεχωριστοί πο-

μποί επικοινωνίας με λέξεις, εικόνες, ήχους. Κυρίως όμως 

με φαντασία και συλλογισμό για τους δέκτες των μηνυμά-

των. Πίσω από τη φωνή, τον ήχο, βρίσκεται το πρόσωπο. 

Πίσω από τις γραμμές βρίσκονται οι ιστορίες, οι ήρωες, οι 

συγγραφείς.  
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Στον Αθήνα 9.84 μιλάμε όλα αυτά τα χρόνια για τα βι-

βλία. Γνωρίζουμε τους συγγραφείς, κάνουμε εκπομπές 

μαζί τους, είναι φίλοι μας, ακροατές μας οι περισσότεροι, 

είμαστε εμείς από τους πρώτους αναγνώστες τους. 

Το βιβλίο αυτό ανήκει σε εκείνους. Έβαλαν το ταλέντο 

τους, τη γνώση τους, την έμπνευσή τους, την αγάπη τους 

για τον σταθμό της πόλης. Τόσα χρόνια -31 χρόνια- επι-

δρούν εκείνοι σε εμάς, τώρα ζητήσαμε απ’ αυτούς να αφε-

θούν, για να επιδράσουμε εμείς σε εκείνους. Και το έκα-

ναν. Αφέθηκαν στην επιρροή της λέξης «Αθήνα» και του 

αριθμού «9.84». 

Μια παράτολμη ιδέα είναι αυτό το βιβλίο που δεν θα 

γινόταν πράξη αν πρώτος από όλους δεν την πίστευε ο 

Νώντας Παπαγεωργίου και οι εκδόσεις Μεταίχμιο. 

«Πάμε να το κάνουμε, μπορούμε» ήταν η καταλυτική 

φράση του, η παρότρυνση που χρειαστήκαμε όλοι, στελέχη 

του Αθήνα 9.84 και των εκδόσεων Μεταίχμιο στην πρώτη 

μας συνάντηση ένα ζεστό φθινοπωρινό απόγευμα στο πα-

τάρι του βιβλιοπωλείου. Εκείνο το απόγευμα ξεκίνησε η 

δια δρομή, το ταξίδι γι’ αυτό το βιβλίο. 

Τριάντα συγγραφείς, που ο καθένας τους έχει το δικό 

του ξεχωριστό λογοτεχνικό αποτύπωμα. Τριάντα ιστορίες 

διαφορετικές. Δεν μοιάζουν μεταξύ τους, δεν έχουν κοινό 

θεματικό ή μορφολογικό προσδιορισμό. Έναν κώδικα μό-

νο έχουν, μυστικό, απόκρυφο - μια λέξη και έναν αριθμό.
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Αθήνα: Η πόλη μας που αντηχεί στις φωνές μας, στα μη-

νύματα που μεταδίδουμε, στις εικόνες που πλάθουμε για 

τους ακροατές. 

9.84: Το αποτύπωμά μας, το ίχνος μας στα ερτζιανά. 

Δεν ζητήσαμε από τους 30 συγγραφείς να γράψουν για 

τον σταθμό. Ζητήσαμε να επιτρέψουν στον Αθήνα 9.84 να 

εισχωρήσει μέσα στις δικές τους ιστορίες. Να τυλιχτεί 

στις αφηγήσεις, στους διαλόγους, στην πλοκή κάθε ιστο-

ρίας. Ζητήσαμε να ταξιδέψει ο σταθμός μαζί με τους ήρωες 

των ιστοριών και να γίνει κομμάτι των στιγμών, των ονεί-

ρων, της αγωνίας, της χαράς, της αγάπης. Αυτός είναι ο 

απόκρυφος κώδικας που διατρέχει αυτές τις τριάντα ιστο-

ρίες, που τις συνδέει και τελικά τις ενώνει.

Τους ευχαριστούμε θερμά.

Τριάντα συγγραφείς, τριάντα κείμενα, ένα βιβλίο, Ο 

πρώτος σταθμός.   

Νόνη Καραγιάννη, 

γενική διευθύντρια του Αθήνα 9.84
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