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Blues Cargo - Delayed Delivery
Τνπο Blues Cargo πξσηνγλώξηζα πξηλ από ρξόληα, σο θνηηεηήο ζε έλα live ζηελ
Πάηξα. Δλζνπζηάζηεθα θαη αλαδήηεζα ηε δνπιεηά ηνπο. Έλαο δίζθνο κόλν, κε ηίηιν
‘First Delivery’. Έςαμα λα κάζσ γη’ απηνύο, ξώηεζα, όινη είραλ λα πνπλ ηα
θαιύηεξα. Αιιά γηαηί κόλν έλαο δίζθνο ξε παηδηά, γηα κία ηόζν θαιή θαη ελεξγή
ζπλαπιηαθά κπάληα; Απάληεζε θακία.
Πξν εκεξώλ ήξζε ζην ζπίηη κνπ ε δεύηεξε δνπιεηά ηνπο ‘Delayed Delivery’. Από ην
πξώην θηόιαο άθνπζκα, κνπ ήξζε ε απάληεζε… ‘Οη Blues Cargo είλαη
ηειεηνκαλείο…..’.
Οη Blues Cargo ππάξρνπλ εδώ θαη 22 ρξόληα. Τελ πξώηε ηνπο δηζθνγξαθηθή
απόπεηξα έθαλαλ ην 1993 κε ην ‘First Delivery’. Μεηά από 16 ρξόληα ζπλερήο
ζπαλαπιηαθήο παξνπζίαο, πνιιήο δνπιεηάο θαη ζπιινγήο εκπεηξηώλ από ην πιήζνο
ησλ ζεκαληηθώλ ζπλεξγαζηώλ πνπ έρνπλ θάλεη όια απηά ηα ρξόληα, καο
παξνπζηάδνπλ κία εμαηξεηηθή δνπιεηά, όπνπ από όπνηα νπηηθή γσλία θαη αλ ηελ
θνηηάμεηο δελ κπνξείο λα βξεηο κεηνλεθηήκαηα.
Σην ‘Delayed Delivery’ πεξηέρνληαη 14 θνκκάηηα, εθ ησλ νπνίσλ θαη 4 δηαζθεπέο, ζηα
‘Straight Tequila’ ηνπ Chris Cain, ‘Everyday I have the blues’ ηνπ Peter
Chatman, ‘Ain’t that I don’t love you’ ηνπ Buzz Clifford θαη ‘I got the blues’ ηνπ Leo
Nocentelli.
Σηα δηθά ηνπο θνκκάηηα παξνπζηάδνπλ ην ειεθηξηθό blues, κε ζηνηρεία από ηελ soul
θαη ηελ funk, πνπ αγγίδνπλ ηελ reggae θαη ηελ surf, δείρλνληάο καο όηη δελ εκκέλνπλ
ζηα ζηεγαλά ηεο blues, αιιά δηεπξύλνπλ ηηο επηξξνέο ηνπο, ηηο δνπιεύνπλ. Τν
απνηέιεζκα δελ είλαη άιιν από ηελ απήρεζε ζην επξύηεξν θνηλό.
Μεισδίεο πνπ αγγίδνπλ ηα όξηα ηεο ηειεηόηεηαο, ελαξκνδίλνληαη κε ηελ θσλή θαη ηελ
original πξνθνξά ηεο αγγιηθήο. Ζ πξνζεγκέλε παξαγσγή θαη ε ξνή ησλ θνκκαηηώλ
δε, δελ αθήλνπλ θαλέλαλ από καο αδηάθνξν, αθνύ δηςάκε γηα πεξηζζόηεξε αθξόαζε.
Τν ‘Delayed Delivery’ είλαη κία θαηάζεζε ςπρήο ησλ Blues Cargo, όπσο αξκόδεη γηα
όπνηνλ θαηαπηάλεηαη κε απηό ην είδνο. Γηόηη ην Blues πξώηα είλαη ςπρή θαη κεηά όια
ηα άιια!
Οι Blues Cargo είναι:
Σηέιηνο Εαθεηξίνπ (ειεθηξηθή θηζάξα)
Γεκήηξεο Ησάλλνπ (ειεθηξηθό κπάζν, θσλή)
Γηώξγνο Λαγνγηάλλεο (πιήθηξα)

Οξέζηεο Βαβίηζαο (πιήθηξα)
Μπάκπεο Τζηιηβίγθνο (ζαμόθσλν)
Γεκήηξεο Ψάιηεο (ζαμόθσλν)
Πέηξνο Γαθηπιίδεο (ηύκπαλα)
Σηέιηνο Γαβξηειίδεο (ηύκπαλα)
Track list:
1. STRAIGHT TEQUILA
2. DON’T WANT TO BE CRAZY
3. EVERYDAY HAVE THE BLUES
4. 95%
5. AIN’T THAT I DON’T LOVE YOU
6. BOOGIE 69
7. I GOT THE BLUES
8. HANDY MAN
9. GO AWAY
10. EMPTINESS
11. GARBAGE BIN
12. TWO WHEEL MAMA
13. SIX HUNDRED MILES
14. I DON’T CARE
http://www.bluescargo.gr/
www.myspace.com/bluescargo
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