ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Σμ 1984 ήηακ ε πνμκηά πμο λεθίκεζακ όλα.
ε μηα ακμηπηή ζοκαοιία ζημ γήπεδμ ημο Αμύκηα, μ Δεμήηρες Ιωάμμοσ (ειεθηνηθό μπάζμ, θωκή), πμο ηόηε έπαηδε με ημοξ BLUES
UNITED MUSICIANS, ζοκακηά ημκ Σηέλιο Ζαθειρίοσ (θηζάνα) θαη με θμηκό γκώνηζμα ηεκ αγάπε ημοξ γηα ηεκ blues μμοζηθή
αιιά ζοκάμα θαη ηεκ ακάγθε κα εθθναζημύκ μέζα από αοηήκ, θηηάπκμοκ ημοξ JUKE BLUES.
Παίδμκηαξ ζε δηάθμνμοξ πώνμοξ ζηεκ Αζήκα θαη ηδαμάνμκηαξ με άιιμοξ μμοζηθμύξ, γκωνίδμκηαη με ημκ Σηέλιο Γαβριελίδε
(ηύμπακα) θαη αιιάδμοκ ημ όκμμά ημοξ ζε BLUES MACHINE.
ηα 1987 μπαίκεη ζηεκ πανέα θαη μ Σηέλιος Ζούδοσλας (θηζάνα), μέιμξ ηόηε ηωκ ATHENS BLUES BAND ημο Γηάκκε Βεδύνε
(Dr JOHN) θαη ημ κέμ ζπήμα βαθηίδεηαη ζακ BLUES CARGO.
Γεμάημη μμοζηθέξ ακεζοπίεξ, ανπίδμοκ κα δμοιεύμοκ ζοζηεμαηηθά πάκω ζημ ειεθηνηθό blues θαη κα πεηναμαηίδμκηαη με δηθέξ
ημοξ ζοκζέζεηξ, παίδμκηαξ ζηα γκωζηά ηόηε live ζηέθηα (Café Pallete, An Club, Kέκηηα θ.α.).
ηεκ πμνεία ημο πνόκμο, με ηηξ εμθακίζεηξ ημοξ ζηεκ Αζήκα θαη ηεκ επανπία,ζε πώνμοξ όπωξ Ρόδμκ,Λοθαβεηό,Άπ
Μανία,Κεκηνί, Blues Hall,Μύιμξ,Hi Hat,θιπ ακαγκωνίδμκηαη ζακ μηα από ηηξ πημ ζεμακηηθέξ blues μπάκηεξ ηεξ πώναξ θαη
δηεονύκμοκ ημκ μνίδμκηά ημοξ ζοκμδεύμκηαξ Αμενηθάκμοξ θαιιηηέπκεξ ημο BLUES ζακ ημοξ:

LOUISIANA RED, LURRIE BELL, BIG TIME SARAH, EDDIE C. CAMPBELL, GUITAR SHORTY,
LEFTY DIZZ, BYTHER SMITH, ANGELA BROWN, LOVIE LEE, JEAN CAROLL, MAXINΕ
HOWARD, UP-WILSON, SWEET BETTY, JIMMY MORELLO, JANNICE HARRINGTON, BLIND
MISSISIPI MORRIS, JUKE,MICHAEL DOTSON,JOLLY JUMPER & BIG MOE, and NELLIE TIGER
TRAVIS, MICHAEL DOTSON, MATTHEW SKOLLER, αιιά θαη ακμίγμκηαξ ηηξ ζοκαοιίεξ ηωκ:
JOHN MAYAL BLUESBREAKERS, JOHN HAΜMOND, NICK GRAVENITES / JOHN CIPPOLINA
BAND, BIG TOWN PLAYBOYS, FERNEST ARCENAUX & THE THUNDERS.
Με πμιύηημεξ εμπεηνίεξ πάκω ζηεκ αίζζεζε ηεξ θόνμαξ θαη ημο ήζμοξ ημο μπιμοδ, θοθιμθμνμύκ ζηα 1993 ηεκ πνώηε
δηζθμγναθηθή δμοιεηά ημοξ με ηίηιμ «First Delivery», πμο απμηειείηαη μόκμ από ζοκζέζεηξ ημο γθνμοπ, θαη ζογθεκηνώκμοκ
άνηζηεξ εκηοπώζεηξ θαη θνηηηθέξ.
ηηξ ανπέξ ημο 2009 θοθιμθμνμύκ ηεκ δεύηενε δηζθμγναθηθή δμοιεηά ημοξ με ηίηιμ <<Delayed Delivery>> πμο απέζπαζε
ελαηνεηηθέξ θνηηηθέξ ζε Γιιάδα αιιά θαη ζημ ελωηενηθό θαη εηδηθόηενα από ημ ζεμακηηθόηενμ Αμενηθακηθό πενημδηθό δηεζκμύξ
θύνμοξ, ημ <<Blues Revue>>.
Δεκ είκαη οπενβμιή κα οπμζηενίλεη θάπμημξ όηη μη BLUES CARGO βνίζθμκηαη ζήμενα πημ θμκηά ζημκ αοζεκηηθό ήπμ
ημο Σικάγο από ανθεηέξ μπάκηεξ πμο δναζηενημπμημύκηαη ζηεκ ίδηα ηεκ πόιε ημο ηθάγμ, με ημ <ΟΝ TIME>, ηo ηειεοηαίμ ημοξ
CD πμο ένπεηαη γηα κα επηζθναγίζεη ηεκ πνμζήιωζε ηεξ μπάκηαξ ζ’ αοηό ημ μμοζηθό ηδίωμα.
Οη BLUES CARGO πανμοζηάδμκηαη πιέμκ με ηεκ ελήξ ζύκζεζε:
Σηέλιος Ζαθειρίοσ (ειεθηνηθή θηζάνα),
Δεμήηρες Ιωάμμοσ (ειεθηνηθό μπάζμ, θωκή),
Γιώργος Λαγογιάμμες ή Ορέζηες Βαβίηζας (πιήθνα),
Μπάμπες Τζιλιβίγκος (ζαλόθωκμ),
Τόλες Γούλας ή Πέηρος Δακησλίδες (ηύμπακα).
Νίκος Σκιαδόποσλος (θοζανμόκηθα),

Πλεροθορίες
www.bluescargo.gr
https://www.facebook.com/pages/Blues-Cargo/177978408948832?ref=hl
Γηα μπμηαδήπμηε άιιε πιενμθμνία ζπεηηθά με ηε μπάκηαπαναθαιμύμε επηθμηκωκήζηε με ηα ηει: 6974-738731 Σηέλιος Ζαθειρίοσ
ή 6944- 525493 Δεμήηρες Ιωάμμοσ. Fατ: 210-3234 615
E-mail: zaf@bluescargo.gr

ioan@bluescargo.gr

