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Οι Blame Canada εύναι ϋνα ςυγκρότημα τησ Αθόνασ. Πρόςφατα 

κυκλοφόρηςαν το ϊλμπουμ τουσ με τύτλο "City We Love to Hate", το 

οπούο κυκλοφορεύ ςε cd και ςε καςϋτα.  

 

 Από που πόρατε το όνομϊ ςασ; 

Το όνομα μασ εύναι ϋνα πεύραγμα προσ μια φύλη που τραγουδούςε 

παλιότερα ςτην μπϊντα και εύναι γεννημϋνη ςτον Καναδϊ. 

Προερχεται από το ομώνυμο τραγούδι ςτην ταινύα του South Park. 

 

 Πόςα ϊτομα αποτελούν το γκρουπ; 

Εύμαςτε πϋντε: φωνό, δυο κιθϊρεσ, μπϊςο και τύμπανα.  
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- Τα ονόματα δεν ϋχουν ςημαςύα, μασ εύπαν, αλλϊ εμεύσ τα 

ανακαλύψαμε και τα αναφϋρουμε!!! Ο Δημότρησ Δημόπουλοσ και ο 

Τϊκησ Αποςτόλου παύζουν κιθϊρα, ο Μαρύνοσ Γεωργιόπουλοσ 

τραγουδϊει, ο Φούβοσ Κατςιφλώροσ παύζει ντραμσ και ο Νύκοσ 

Γιαννούλησ μπϊςο. 

 

 Τι μουςικό παύζετε; 

Ασ πούμε rock γενικϊ. Προςπαθούμε να ςυνδυϊςουμε διϊφορεσ 

επιρροϋσ, όπωσ Indie Rock, Post Punk, Shoegaze, Psych Rock. 

 

 Τι μουςικό ςασ αρϋςει να ακούτε; 

Αυτϊ που παύζουμε και πολλϊ ϊλλα ακόμα. 

 

 Πότε αποφαςύςατε να φτιϊξετε το ςυγκρότημα; 

Πριν 5 χρόνια, αλλϊ η ςύνθεςό μασ ολοκληρώθηκε πριν 2 χρόνια, 

οπότε και αποφαςύςαμε να ςυγκεντρωθούμε περιςςότερο ςε αυτό 

το ςχόμα.  

 

 Σασ αρϋςει να παύζετε μουςικό; Πωσ νιώθετε; 
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Εύναι από τα καλύτερα ςυναιςθόματα που μπορεύ να νιώςει κϊποιοσ, 

αν όλα λειτουργούν ςωςτϊ. 

 

 Κϊνετε live εμφανύςεισ; Που; 

Κϊνουμε ςε διϊφορα club τησ Αθόνασ και φεςτιβϊλ και ςύντομα 

ετοιμϊζουμε κϊποια live ςτην επαρχύα για την προώθηςη του 

πρώτου album μασ. 

 

 Ευχαριςτούμε για το χρόνο ςασ! 

Ευχαριςτούμε για τη φιλοξενύα!Μπορεύτε να παρακολουθόςετε τα 

νϋα μασ και να ακούςετε τη μουςικό μασ ςτισ παρακϊτω ςελύδεσ 

https://blamecanada.bandcamp.com/album/city-we-love-to-hate 
 
https://www.facebook.com/blamecanadagr/ 
 
 
Το cd μπορεύτε να το βρεύτε ςτα  syd records ςτην Αθόνα, να το 

παραγγεύλετε από τη ςελύδα του γκρουπ ςτο bandcamp και φυςικϊ 

ςτα live των Blame Canada. 
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