
Ο JAMSTER από τη Θεσσαλονίκη κυκλοφορεί το πρώτο του  CD, φέρνοντας 
συγχρόνως στην Ελλάδα την ιερή χιπ-χοπ (HOLY HIP HOP). Στίχοι πρωτότυποι, 
µοναδικοί, γεµάτοι πνευµατικές αλήθειες µέσα από την Αγία Γραφή αλλά & από τους 
Πατέρες της Εκκλησίας, πάνω σε Hip-Hop beats, scratches & samples, δηµιουργούν 
µια ατµόσφαιρα που κάνει το µήνυµα του Ευαγγελίου πιο προσιτό στους νέους & πιο 
ζωντανό από ποτέ στους παλαιότερους. Ο Σεραφείµ µοιράζεται τις εµπειρίες του 
χωρίς να ντρέπεται για την Οδό που διάλεξε, την Αλήθεια που τον ελευθέρωσε & τη 
Ζωή που τόσο αγάπησε. Σε µια εποχή που αναζητά την αληθινή πίστη & τον 
"εµπνευστή" της, ο JAMSTER ή αλλιώς Σεραφείµ, οµολογεί που πιστεύει αλλά & Ποιός 
είναι Αυτός που ο κόσµος Τον επικαλείται µε διάφορα ονόµατα, δε φαίνεται όµως να 
δέχεται το δικό Του όνοµα. Όσοι ακούσουν το CD θα καταλάβουν πως "δεν έχουν 
τίποτα δικό τους γι ' αυτό δόξα Σοι"! Τον δίσκο επιµελήθηκε ο ίδιος 
(Στίχοι,Μουσική,Εξώφυλλα) ενώ την εκτέλεση παραγωγής ο Μιχάλης Λιτσικάκης. 
Συµµετέχουν ο Κόµης Χ, ο Γιάννος Wu & ο LastLine ενώ µουσική ακόµα έγραψαν  ο 
Armen Nazaryan ("δόξα Σοι") & ο Σωτήρης Νούκας ("δόξα Σοι", "the Truth"), ο 
οποίος είναι υπεύθυνος & για τον ήχο (Underground Sound Studio). Ο JAMSTER 
ξεκίνησε το 1997, υπήρξε µέλος των 031 µαζί µε τον Κόµη Χ & τον Diveno. Άλλαξε 
κατεύθυνση στη ζωή το 2003 & τότε πίστεψε συνειδητά στον Ιησού Χριστό. Το 2008, 
ο Μάνος Χαραλαµπάκης, δηµοσιογράφος της εφηµερίδας  "ΤΑ ΝΕΑ", αφιέρωσε µια 
σελίδα στον µοναδικό Χριστιανό Ορθόδοξο εκπρόσωπο της HHH στη χώρα µας ενώ 
αποσπάσµατα από την παρουσία του στην εκποµπή "ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ" πρόβαλε 
καθηµερινά το "ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ". Την ίδια χρονιά το περίφηµο "δόξα Σοι" έγινε 
σύνθηµα της εκποµπής, του ραδιοφωνικού σταθµού “IMAGINE” αλλά & της νεολαίας, 
αφού η παρέα του Αντώνη Κανάκη έχει φανατικούς τηλεθεατές & ακροατές παντού.
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