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Πάνε κοντά 30 χρόνια που πρωτοασχοληθήκαμε με το ραδιόφωνο. Κατά κάποιο τρόπο
έχουμε γράψει τη δική μας ιστορία. Στα χρόνια αυτά αγαπήσαμε και αγαπηθήκαμε,
βοηθήσαμε και βοηθηθήκαμε και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε ακόμα ένα βήμα. Η λειτουργία
του Zbutsam Radio συνοψίζεται σε 3 άξονες (τριαξονικό ραδιόφωνο) :

1. Κατ’ αρχάς να βγάλουμε στον αέρα κάποιους “παλιούς” που οι συνθήκες τους
παρόπλισαν.
2. Δεύτερον να σας δώσουμε να ακούσετε τι σημαίνει “το παλιό” ραδιόφωνο.
3. Τρίτον να αναδείξουμε νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν, αλλά
επίσης οι συνθήκες τους το απαγορεύουν.

Δώστε μας χρόνο και θα σας δείξουμε το ραδιόφωνο όπως ήταν παλιά… Εκπομπές από το
σαλόνι του σπιτιού μας, με το βρακί και τον φραπέ στο χέρι
Η ιδέα του ‘Ζμπούτσαμ project’ συνοψίζεται στους παρακάτω στίχους των Thirty Dirty:
Ήμασταν στον αέρα, σ’ ένα άλλο ταξίδι
πρίγκιπες μιας νιότης τόσο μακρινής
Περάσανε τα χρόνια και είναι σαν μια μέρα
όσα κάναμε δεν ’τα ’σβησε κανείς!
Πέρασαν από πάνω μου κορμιά και φίλοι
Πατρίδα, εχθροί, δουλειές και τα φιλιά μιας τρελής
Μα, μέσα μου βαθιά, η σπίθα είχε ξεμείνει
Περίμενα πως θα ξαναφανείς
Και, ξαφνικά, ξαφνικά
είμαστε στον αέρα όπως παλιά
όπως παλιά
Είμαστε στον αέρα!
Όταν σκορπίσαμε, νόμιζα πως θα ήταν για λίγο
Πως κάτι θα μας έφερνε καιν πάλι μαζί
Θυμό και λύπη πήρα από τον κόσμο, πριν του ξεφύγω
Πριν χτίσω την δικιά μου φυλακή
Γιατί στον έξω κόσμο τριγυρνούσαν λύκοι
Που θα ‘θελαν να με πείσουν ότι είμαι αρνί
Τα όνειρα μου, λοιπόν, τα ‘ξέραν τέσσερις τοίχοι
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Μέχρι που ξαναφάνηκες εσύ
Και, ξαφνικά
Ξαφνικά είμαστε στον αέρα όπως παλιά
όπως παλιά
Είμαστε στον αέρα όπως παλιά…
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