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ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Λίζα-Ευάγγελος 
(50 χρόνια δράσης) 

 
 (του Νότη Μαυρουδή) 

 

 
 
Κυρίες, Κύριοι, καλησπέρα σας.  
Την αποψινή ομιλία μου θα συνοδεύουν φωτογραφίες από διαφορετικές 
εποχές της δράσης των τιμώμενων προσώπων, για να συμπληρώσουν το 
κλίμα της ατμόσφαιρας της εποχής και της δράσης τους μέσα στο χρόνο. 
 
Μία δημόσια ομιλία σε μια τόσο φορτισμένη καλλιτεχνικά αίθουσα, για 
δύο προσωπικότητες της κιθαριστικής τέχνης στη χώρα μας, παίρνει 
διαστάσεις που μας πάνε πέρα από τις συνήθεις αβρότητες και τις κατά 
συνθήκη φιλοφρονήσεις. Η πρωτοβουλία του Μεγάρου Μουσικής 
Αθηνών ας μη περιοριστεί σε μια κοσμική βραδιά αλλά ας γίνει βήμα 
κατάθεσης προβληματισμού για ένα όργανο που παίζει πλέον σημαντικό 
ρόλο στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Με λίγα λόγια, με την αφορμή του 
εορτασμού των 50 χρόνων καλλιτεχνικής δράσης του duo Λίζα και 
Ευάγγελος, εμείς, οι φίλοι και συνάδελφοι, αυτήκοοι μάρτυρες αυτής της 
πορείας, συνειδητοποιούμε πως δεν γιορτάζουμε μονάχα αυτούς τους 
ίδιους άξιους συναδέλφους μας, αλλά χαιρετίζουμε με τον δικό μας 
τρόπο, την αναγνώριση ενός αγώνα δρόμου που διήνυσε το όργανο 
κιθάρα στην Ελλάδα, μια ιστορία που δεν αριθμεί πάνω από 65 με 70 
χρόνια ζωής.  
   Να αδράξουμε λοιπόν την ευκαιρία; Ποιος θα πει όχι; Ποιος θα 
αρνηθεί πως το Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας, μέσα από τις 
προσωπικότητες της Λίζας και του Ευάγγελου, ουσιαστικά τιμάει το ίδιο 
το όργανο και την πορεία αυτή που πέρασε από πειραματισμούς, 
δοκιμασίες, δόξες, κρίσεις, κριτικές, επικρίσεις, αναπόφευκτες 
εξαρτήσεις από το παρελθόν του, αγκυλώσεις –έστω- από καλλιτεχνικά 
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πρότυπα, ανατροπές στο ρεπερτόριο και τη φόρμα του και ό,τι άλλο δίνει 
αναπνοές και οξυγόνο σε ένα όργανο…   
 
   Το να μιλάς για φίλους σου καλλιτέχνες είναι κάτι που συνηθίζεται. 
Φοράς το καλό σου ένδυμα, και τους τιμάς μπροστά στα μάτια του 
κόσμου. Είναι μια απλή διαδικασία που περιέχει στοιχεία σαφώς 
συναισθηματικά, που όμως, πολλές φορές, σκοντάφτουν σε ακράτεια 
λόγου και μεγαλοστομίες που έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Διατρέχουν 
τον κίνδυνο να καταστήσουν αντιπαθείς τόσο τον ομιλούντα, όσο και τους 
τιμώμενους… Δεν θα ακολουθήσω αυτή την τακτική γιατί, πρωτίστως, θα 
τους κάνω να νιώσουν αμήχανα και –επί πλέον- θα διακινδυνέψω να 
διαταραχτούν οι σχέσεις μας που  πάντα ήταν σχέσεις μιας έντιμης 
συναισθηματικής συμπεριφοράς. 
 
   Η αναφορά μου στη Λίζα και τον Ευάγγελο, αναπόφευκτα είναι όπως 
είπα, αναφορά κυρίως στην κλασική κιθάρα στην Ελλάδα. Κεντρικά 
πρόσωπα μιας μακράς περιόδου (εκείνων των δεκαετιών του ’60, του 70, 
του ’80, του 90 και του 2.000) που δεν έμειναν κολλημένοι σε ένα μόνο 
σημείο. Δεσπόζουν για πέντε δεκαετίες επίμονα και με το ίδιο πάθος 
όπως όταν ξεκινούσανε από τη μαθητεία τους στο μισό της δεκαετίας του 
‘50. Βιώσανε τις εποχές και από νωρίς αντιληφθήκανε πως η εκπαίδευση 
είναι ο μοναδικός δρόμος που κάνει στέρεη την εξέλιξη της τεχνικής, της 
γνώσης και των λεπτομερειών σε ένα όργανο. Παράλληλα, και οι δύο 
(Λίζα και  Ευάγγελος) πήραν μυστικά από το πάθος των παλαιότερων 
δασκάλων, το ανέμιξαν με το δικό τους, πρόσθεσαν και άλλα στοιχεία 
από σχολές και προσωπικότητες της διεθνούς κιθάρας, σεβάστηκαν τις 
αξίες του παρελθόντος χρόνου, αναζήτησαν επίμονα και με τον δικό τους 
ερευνητικό τρόπο το μελλούμενο φτιάχνοντας Σχολή ζηλευτή και πέρα 
από τα ελληνικά σύνορα. Όπως θα παρατηρήσατε, είναι θέμα χημείας. Η 
ουσία δεν είναι να ανακατεύεις τα υλικά που βρίσκεις, αλλά πρώτα να τα 
αξιολογείς, να ξέρεις να τα ξεχωρίζεις και την κατάλληλη στιγμή, να τα 
αξιοποιείς.  
 
Ξεκίνημα και συνθήκες. 
Όπως όλοι γνωρίζουμε, όλα έχουν το ξεκίνημά τους. Το τοπίο ήταν  τα 
τέλη της δεκαετίας του ’50, όταν η χώρα προσπαθούσε να επουλώσει τις 
πληγές της, όταν η φτώχεια χτύπαγε κόκκινο και ο τρόμος της 
αντεκδίκησης των πολιτικών παθών ενέδρευε καθ’ ότι οι καπνοί του 
εμφυλίου δεν είχαν ακόμα σβήσει. Όταν ο κόσμος, απελπισμένος, 
μετανάστευε και ξεριζωνόταν από τον τόπο του. Πού μυαλό για οτιδήποτε 
άλλο πέραν της επιβίωσης…  
Ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανακινήσουμε τέτοιου είδους 
μνήμες, όμως όλα στη ζωή βρίσκονται μέσα στο                                                              
πλαίσιο (στο κάδρο) μιας εποχής και όλα κρίνονται (έστω και μετά από 
μισόν αιώνα) από το χρόνο που γεννά τα γεγονότα. Η Λίζα και ο 
Ευάγγελος σε εκείνη τη ζοφερή περίοδο, καταπιάστηκαν με την                                       
κιθάρα και η σκέψη για αφοσίωση ήρθε αναπόφευκτα. Με τον Δημήτρη 
Φάμπα, τον δάσκαλο, να επιμένει σε ένα όνειρο που τότε φαινόταν 
απατηλό… Να επιμένει και –θαρρείς- να επιβάλει, με τον δικό του 
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τρόπο, να γίνουν σολίστ κλασικής κιθάρας! Για την εποχή, έμοιαζε με 
ανήκουστη σκέψη. Το κοινό όνειρο της κάθε οικογένειας ήταν «το παιδί 
να διοριστεί στο δημόσιο», ή να γίνει υπάλληλος εμπορίου, να διοριστεί σε 
μια τράπεζα, σε ένα γραφείο υπουργείου, στην Χωροφυλακή, στην 
Αστυνομία, στο Στρατό˙ θυρωρός σε υπουργείο ή –έστω- σε μεγάλη 
πολυκατοικία του κέντρου των Αθηνών… και μια από αυτές τις 
προοπτικές για τις οικογένειες της πλειοψηφίας του λαού, ήταν 
…δέλεαρ. Ήταν τότε που άρχιζε να εδραιώνεται η αντίληψη περί «νέων 
οικονομικών δυνάμεων». Κάθε τι που γινόταν αντικείμενο κέρδους και 
ευμάρειας, οριζόταν ως «νέα οικονομική δύναμη». Για παράδειγμα, εκείνο 
των φοιτητών. Όπου υπάρχουν Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ, υπάρχει και πλήθος 
από επιχειρήσεις που έχουν στηθεί προς εκμετάλλευση των φοιτητών. Το 
ίδιο με τους φαντάρους, όπου υπάρχουν οι μονάδες. Η δισκογραφία στη 
δεκαετία του ’60, του ’70, του ’80, ήταν η νέα οικονομική δύναμη με 
απίστευτα κέρδη για τις εταιρείες δίσκων. Τώρα σειρά έχουν οι νέες 
τεχνολογίες και πάει λέγοντας. Στη δεκαετία του ’70, ο κόσμος της 
κιθάρας έγινε απρόσμενα κατά κάποιο τρόπο, νέα οικονομική δύναμη 
και απ’ αυτήν ανδρώθηκαν Ωδεία, Σχολές, καταστήματα με είδη 
μουσικής, κατασκευαστές κιθάρας, εκδόσεις με κιθαριστικά έργα, κλπ. 
Πριν εμφανιστεί αυτή η εποχή, η κερδοφόρα, και μέσα στο ζοφερό τοπίο 
της τότε Ελλάδας, σε εποχές που αυτό που συνηθίζουμε να ονομάζουμε 
λόγι-α μουσική, ή αλλιώς «κλασική», (άλλοι το έλεγαν «βαρειά») 
βρισκόταν σε πλήρη απαξίωση με ελλείψεις απίστευτα πολλές, εκείνοι οι 
δύο νέοι, διάλεξαν την κιθάρα για να αφοσιωθούν!  
Και οι δύο, η Λίζα πρώτη, ο Ευάγγελος λίγο αργότερα, αποφάσισαν 
αφοσίωση απόλυτη, σε ένα όργανο που –νομίζω πως- δεν γνώριζαν εξ’ 
αρχής τη διαδρομή που θα ακολουθούσαν˙ ένοιωθαν ασφαλώς πως κάτι 
μαγευτικά παράξενο βγαίνει από το ξύλινο αυτό κουτί σε σχήμα οχτώ, 
αλλά δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν την καταλυτική γοητεία που θα 
εξασκούσε στην ψυχή τους. Μπήκαν μέσα στην περιπέτεια, στην αρχή ο 
καθένας μόνος και μετά μαζί, ως ντουέτο στην κιθάρα και στη ζωή.  
Στην αρχή θα τους συναντήσουμε να κρατάνε κιθάρα με συρμάτινες 
χορδές!!! Ελληνικό τοπίο! Η απόλυτη πολιτική μιζέριας και 
αναχρονισμού. Σε μια πατρίδα αποκλεισμένη, με τις επικοινωνίες 
ερμητικά κλειστές, η έλλειψη ενημέρωσης έφτανε ως και εκεί. 
Χρειάστηκαν λίγο καιρό για να πληροφορηθούν πως κυκλοφορούσαν 
(πλέον) οι νάιλον χορδές… Το θέμα αποκαλύφθηκε με την επιστροφή του 
Φάμπα από το σεμινάριο του «θρυλικού» Andrés Segovia στο Santiago 
de Compostella της Ισπανίας. Ήταν το 1955 που λύθηκε το μυστήριο για 
το πώς ο μεγάλος Ισπανός αναγεννητής μάγος έβγαζε τέτοιο βελούδινο 
ήχο που ανάγκαζε τους λιγοστότατους έλληνες εραστές του οργάνου να 
εξοπλίζονται με μεγεθυντικούς φακούς και να κάνουν υποθέσεις 
εργασίας ώστε να ανακαλύψουν από τις φωτογραφίες του, το τι τέλος 
πάντων κάνει με το δεξί του χέρι ο αφιλότιμος… Νάιλον χορδές και 
νύχια! Ήταν Η αποκάλυψη του αιώνα!!! 
Συνθήκες απίστευτες για τους σημερινούς βιρτουόζους της κιθάρας. 
 
Χρονολογίες… 
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• Μα, αν σκεφτεί κανείς ψύχραιμα την απόσταση χρόνου που ήδη 
υπάρχει από εκείνη τη γενιά του Segovia, κάτι θεμελιακό 
συμβαίνει στην αστρόσφαιρα της κιθάρας˙ κάτι που η μεταφυσική 
καλείται να ερμηνέψει τη σημειολογία της... Παρακινήθηκα από 
την χρονολογία γέννησης του Andrés Segovia. 1893! Βρισκόμαστε 
στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, πριν το ξημέρωμα του 
20ου. Είπα να κάνω ένα παιχνίδι του χρόνου και βάλθηκα να 
συναντήσω προσωπικότητες που γεννήθηκαν μέσα σ’ αυτή την 
τελευταία δεκαετία και έφτιαξαν ένα σημαντικότατο τοπίο στην 
παγκόσμια μουσική σκηνή.  

• Το 1890 λοιπόν γεννιέται ο Frank Martin, ο Jacques Ibert και ο 
Beniamino Gigli.  

• Το 1891 o Sergei Prokofiev και ο Moreno Torroba.  
• Το 1892 ο Arthur Honegger.  
• Το 1893 ο Federico Mompou, και ο Andrés Segovia όπως είπαμε, 

ενώ  
• το 1894 ο Paul Dessau.  
• Το 1895 ο Henry Cowel, o Mario  Castelnuovo –Tedesco, o Paul 

Hindemith και ο Carl Orff.  
• To 1896 o Ernesto Lecuona, ο Jaromir Weinberger και ο Δημήτρης 

Μητρόπουλος.  
• To 1897 ο Regino Sainz de la Maza, o Allesandre Tánsman, ο 

Gaspar Cassadó, και ο George Gershwin.  
• To 1898 o Hans Eisler, o Heimz Bischoff, o Salvador Bacarisse 

και ο Federico Garcia Lorca.  
Δεν χωράει καμία αμφιβολία πως εκείνο το νέο αίμα που γεννιόταν 
θαρρείς και ήρθε για να ετοιμάσει τον 20ο αιώνα που θα ήταν περίοδος 
καρποφόρος, με απίστευτες μουσικές δυνάμεις και με νέο αίμα από 
καλλιτέχνες με  οντότητα. Κι έτσι έγινε. Η κιθάρα ως όργανο σε 
σπαργανική φάση τότε, εξαρτημένο και επηρεασμένο από ό,τι συνέβαινε 
στο ευρωπαϊκό μουσικό τοπίο, ήταν αναγκασμένη να παρακολουθεί τα 
διάφορα ρεύματα και να τα ακολουθεί ασθμαίνοντας, ανήμπορη να τα 
κατανοήσει, με την ελλιπή της ανάπτυξη και φυσιογνωμία, καθώς και 
την τεράστια απόσταση που την χώριζε από τα άλλα όργανα της 
ορχήστρας που είχαν κατακτήσει ρεπερτόριο και άξιους ερμηνευτές, 
κυρίως μέσα από τις ορχηστρικές δυνατότητες (και δεινότητες) του 
κλασικισμού και του ρομαντισμού. Όχι πως πριν από την περίοδο του 
ρομαντισμού, η κατάσταση στην κιθάρα ήταν απόλυτα μηδενική. 
Προηγήθηκαν λιγοστοί συνθέτες που έψαχναν, τόσο στην Ευρώπη, όσο 
και τη Λατινική Αμερική, να εστιάσουν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης  
στην κιθάρα. Εάν πάμε παλαιότερα (τέλη του 1700 με αρχές του 1800) 
θα συναντήσουμε τον εμπνευσμένο Sor, τους παιδαγωγικούς Aguado και 
Coste, αργότερα τον πολύ βιολιστικό με εμμονές στις φράσεις με δοξάρι, 
Paganini˙ στην ίδια περίοδο τον φλύαρο και ανοικονόμητο Giuliani που 
κι αυτός ήταν βιολιστής, και μετά τον απόλυτα ρομαντικό κιθαριστή 
Tarrega, τον Λατίνο βιρτουόζο Barrios με την μοναχική του υπόσταση, 
τα πιανιστικά διασκευασμένα έργα του Issaac Albeniz και του Enrique 
Granados, καθώς και τον βιολοντσελίστα σημαντικό (τουλάχιστον για τις 
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Σπουδές του) Heitor Villa –Lobos,  Επί πλέον, η κατασκευαστική 
αδυναμία της κιθάρας, σε συνδυασμό με την ηχητική της 
ακαταλληλότητα, την έλλειψη κατάλληλου ρεπερτορίου, καθώς 
(επαναλαμβάνω) και την χαοτική της διαφορά σε δομή, μορφή και 
περιεχόμενο, από τα υπόλοιπα όργανα της ορχήστρας, απέτρεπαν  τους 
δημιουργούς της εποχής να ασχοληθούν με εκείνο το …ερασιτεχνικό 
όργανο, που θαρρείς και ήταν κατάλληλο για χρήση μόνο από τους 
κουρείς και τους εραστές κανταδόρους.  
Η κατάσταση έπρεπε να αλλάξει ριζικά. Σε αυτή την ιστορική συγκυρία 
θα υπάρξουν οι παρουσίες του Andrés Segovia και του 
παιδαγωγικότατου Emilio Pujol Villarubi! Ο πρώτος, ήταν ο  μεγάλος 
ανατροπέας της εποχής. Ως φαίνεται, η γενιά που γεννήθηκε στην 
τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα περιείχε το σπέρμα μιας σοφίας 
ικανής να αλλάξει τον ρου της ιστορίας και στο χώρο της κιθάρας. 
Ανάμεσά τους ο Segovia, δημιούργησε πανστρατιά με ανανέωση της 
τεχνικής και των ασκήσεων, με διασκευές ως αναγκαία (ιστορικά) λύση, 
με ρεσιτάλ σε αίθουσες πρώτης διαλογής, με στράτευση συνθετών από τις 
γνωριμίες και τις φιλίες του για να γράψουν απ’ ευθείας έργα για κιθάρα. 
Με συστάσεις στους κατασκευαστές της εποχής να φτιάξουν ένα πιο 
δυνατό, ισορροπημένο και καλόηχο όργανο, με διεθνή σεμινάρια, με 
δισκογραφία από μεγάλες δισκογραφικές εταιρείες (Decca – Doutsche 
Grammophon) που διανεμήθηκαν δίσκοι του σε όλο τον κόσμο, με 
στόχευση να γραφτούν κοντσέρτα για κιθάρα και ορχήστρα, με 
βιντεοσκοπήσεις, με τηλεοπτικές εκπομπές… Αν δεν είναι 
«επαναστατική» αυτή η διαδικασία, τότε πώς να την ονομάσουμε; 
Αυτά γινόντουσαν έξω από την απομονωμένη και απελπιστικά 
οπισθοδρομούσα Ελλάδα, της φτώχιας, της πολιτικής βίας και της 
μετανάστευσης… 
 
Εδώ λοιπόν; Οι μόνοι που είχαν μια στοιχειώδη συλλογή από μουσικό 
υλικό, ήταν πάλι ο Φάμπας και ο Μηλιαρέσης, αλλά ιδιαίτερα ο πρώτος, 
έφερνε φωτογραφημένο υλικό από τα ετήσια σεμινάρια που 
παρακολούθησε στην Ισπανία από τον συνήθη ύποπτο: τον Segovia. 
Φωτογράφιζε (πολλές φορές κρυφά, σαν κατάσκοπος σκοτεινών 
δυνάμεων) τις σελίδες των μουσικών εκδόσεων από τους ξένους 
κιθαριστές που διέθεταν και τις εμφάνιζε σε ένα φωτογραφείο όταν 
επέστρεφε στην Αθήνα. Ύστερα μας έδινε τις φωτογραφίες και εμείς, με 
μεγεθυντικό φακό τις αντιγράφαμε με το χέρι, αφού δεν υπήρχαν ακόμα 
τα μαγικά φωτοαντιγραφικά μηχανήματα. Στο μεταξύ, η μαθητεία της 
Λίζας και του Ευάγγελου με τον δάσκαλο Δημήτρη Φάμπα, τους 
αποκάλυψε και εκείνο των νυχιών στο δεξί χέρι που έκανε ώστε να 
ανοίξει μπροστά τους ένα διαφορετικό μουσικό τοπίο.  
 
Μέσα σ’ αυτόν τον απόηχο και το κλίμα της εποχής στη δεκαετία του ’50, 
κάτω από αυτές τις συνθήκες που σήμερα φαίνονται εξωπραγματικές, η 
Λίζα και ο Ευάγγελος συνδέονται σιγά –σιγά με το όργανο αυτό. Δεν 
γνωρίζουν και αδιαφορούν βεβαίως για την αβεβαιότητα μια 
επαγγελματικής κατοχύρωσης που θα εξασφαλίσει τα στοιχειώδη. Θα το 
αντιληφθούν αργότερα, αφού έχουν συνδεθεί ψυχή και σώμα με τους 
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ήχους και τις ατμόσφαιρες της κιθάρας. Μαγεμένοι από το περιβάλλον 
του δασκάλου, καθώς και τα πρόσωπα μιας άλλης ζωής που θα 
αποκαλυφθεί μπροστά τους, με πρόσωπα και ιστορίες από κάτι που 
υπήρχε έξω από τα ελληνικά σύνορα. 
Και η ιστορία ξεκινάει κάπως απρόσμενα… 
Εάν πάμε γύρω στο 1957, συναντάμε τη Λίζα να μαζεύει τα παιδιά της 
γειτονιάς της, στην Ηλιούπολη, και να τους δείχνει πώς παίζεται η 
κιθάρα και στις 19/12/1958 δίνει το πρώτο της ρεσιτάλ στην θρυλική 
αίθουσα του Παρνασσού, πριν πάρει το δίπλωμά της. Γύρω στο 1956, ο 
Ευάγγελος εκμυστηρεύεται πως πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφοσιωθεί 
στο όργανο αυτό. Ακριβώς σαν σήμερα, πριν 49 χρόνια και 
συγκεκριμένα στις 12/11/1959, δίνει και αυτός το πρώτο του ρεσιτάλ 
στην αίθουσα του Παρνασσού, μοναδικό στέκι για την λεγόμενη «σοβαρή 
μουσική». Από το 1960 μπαίνει η σκέψη για ντουέτο μεταξύ τους˙ 
ιδιαίτερα από το 1961 και μετά από το ρεσιτάλ του γνωστού ντουέτου 
Presti – Lagoya στο Ηρώδειο, η ιδέα αυτή γίνεται και απόφαση ζωής. Την 
ίδια χρονιά πήγαν μαζί στην Ischia (Νάπολη) της Ιταλίας και διέπρεψαν, 
ως σολίστ.  Ίσως αυτό ήταν το ξεκίνημα που τους έκανε να ορίσουν τη 
ζωή τους σε κοινή πορεία. Από το 1963 που εμφανίστηκαν μαζί, ως 
ντουέτο, στον Παρνασσό, έγιναν το πρώτο καλλιτεχνικό ντουέτο στην 
Ελλάδα. Στη μαθητεία τους έζησαν έντονα το περιβάλλον ανάμεσα στους 
μαθητές του Φάμπα, ωσάν να ήταν μια ιδιότυπη …στοά που 
προσηλυτιζόντουσαν άνθρωποι έτοιμοι να πιστέψουν θαρρείς σε έναν νέο 
Θεό, άγνωστο στους πολλούς. Τα ονόματα του Segovia, του Pujol, του 
Bream, της Presti, του Parkening, του Williams κα, ήταν μια νέα 
κατάσταση πραγμάτων… 
 
Όλο και περισσότερο αφοσιώνονται στην κιθάρα και σε ό,τι άλλο 
γεννιέται απ’ αυτήν. Ο γάμος, τους ενώνει και η καθημερινή δουλειά  
γίνεται αυτοσκοπός. Δημιουργούν το κιθαριστικό ντουέτο στηριζόμενοι σε 
ρεπερτόριο της εποχής˙ μιας εποχής που ο συνδυασμός του ιδίου 
οργάνου σε δύο πρόσωπα ήταν υπέρβαση, αφού δεν υπήρχε ρεπερτόριο 
και η μόνη διέξοδος ήταν οι διασκευές από άλλα όργανα, ώστε οι 
δυνατότητες περισσότερης πολυφωνίας να δημιουργήσει μια νέα 
δυναμική προς το κοινό. 
Εάν θυμηθεί κανείς την εποχή (αρχές της δεκαετίας του ‘60), εκτός των 
Presti – Lagoya, υπήρχαν οι βραζιλιάνοι Sergio – Eduardo Abreu, οι 
λίγο ελαφρότεροι Los Indios Tabajaras, και οι  Pomponio – Zarate. Η 
Λίζα και ο Ευάγγελος μπήκαν στο στίβο των ντουέτων, αναζητώντας το 
στίγμα εκείνο που θα τους κάνει να ξεχωρίσουν σε διεθνές πεδίο.   
                                                                                                    
 
 
Περί ντουέτου. 
Υπάρχουν πολλά «πρέπει» σε ένα ντουέτο που –κοντολογίς- είναι δύο 
ψυχές σε …συσκευασία μιας. Κατ’ αρχάς ο ηχητικός συνδυασμός. Ποτέ 
σε ένα ντουέτο δεν είναι αναγκαία η ηχοχρωματική ομοιότητα του ενός 
με τον άλλον. Ακόμα και τα όργανα θα πρέπει να διαθέτουν διαφορές 
και όχι ομοιομορφία.  Χρειάζεται η παραγωγή των ήχων, το ηχόχρωμα 
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να είναι διαφορετικό, ώστε ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. 
Διαφορετικοί ήχοι σε συνδυασμό. Οι επινοήσεις των χρωμάτων θα πρέπει 
να είναι ανεξάντλητες. Η αντίληψη του συγχρονισμού είναι αναγκαία 
προϋπόθεση να υπάρχει και από τους δυο. Οι ερμηνευτικές ιδέες να 
είναι αστείρευτες και από τους δυο, γιατί αν κάποιος δεν έχει ιδέες, είναι 
αδύνατον να δεθεί με τον άλλον που διαθέτει. Είναι ο πλούτος των ιδεών 
που παίζει τον σπουδαιότερο ρόλο σε ένα ντουέτο. Η τεχνική δεν είναι 
απαραίτητα να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Είναι αναγκαίο να υπάρχει η 
λογική της νευματικής τέχνης. Το νεύμα. Εκείνη η εκ βαθέων, ίσως και 
μεταφυσική συνεννόηση που αποκτιέται από την ανάγκη της απόλυτης 
επικοινωνίας. Ο συγχρονισμός και ο συντονισμός όχι με τα μάτια αλλά 
με την διαίσθηση. Νοητά. Σχεδόν πάντα, σε ένα ντουέτο, υπάρχει εκείνος 
που αναλαμβάνει τις γρήγορες φράσεις, τα δεξιοτεχνικά και πιο δύσκολα 
μέρη και ο άλλος που κρατάει- να στηρίζει- τη βάση της ρυθμολογίας 
και τη βαθύτητα της σύνθεσης, αρκεί αυτό να γίνεται με ευφάνταστη  
επιλογή που να εξυπηρετεί το έργο τεχνικά, αλλά και τον διαλογισμό της 
εποχής. Τέλος, σε ένα ντουέτο, είναι απαραίτητο να υπάρχει η απόλυτη 
ισορροπία της ιδιωτικής ταπεινότητας. Ο ένας να βρίσκεται μέσα στον 
άλλον, δίχως ίχνος προβολής επί προσωπικού που -συνήθως- αποβαίνει 
εις βάρος του άλλου. Κανένας εγωισμός. Όλα κινούνται με κεντρικό 
άξονα την ισορροπία. Με αυτή την έννοια, σε ένα ντουέτο, θα 
μπορούσαμε να υπαινιχθούμε πως υποκρύπτονται  χαρακτηριστικά 
…ερωτικής, έως φιλοσοφικής σύζευξης. Αρμονία, ισορροπίες, φαντασία, 
αρετές που δύσκολα αποκτούνται σε σύντομο χρόνο γιατί, ακριβώς, 
χρειάζεται δοκιμασία χρονοβόρα. Ίσως γι αυτό και τα ντουέτα που 
ξεχωρίζουν είναι λίγα σε όλον τον κόσμο, για το λόγο πως απαιτείται 
συνεχόμενη πολύωρη ενασχόληση των δύο. Είναι φυσικό πως τις 
μεγαλύτερες αρετές στα νουέτα τις συναντάμε                                                                 
στα ζευγάρια που ζουν μαζί επί ώρες. Αναφέρομαι στα ζευγάρια που ζουν 
στο ίδιο σπίτι, εκεί που η μελέτη είναι το πρώτο μέλημα στην 
καθημερινότητα.  
  
   Η Λίζα και ο Ευάγγελος ζουν μαζί 50 χρόνια ζωής. Ήδη από παλιά, 
τους παρακολουθώ στην μεγάλη προσπάθεια να αναπτύξουν ένα 
προσεγμένο ντουέτο και μια σχολή κιθάρας που έχει δημιουργήσει την 
πιο στέρεη ελληνική βάση. Δημιούργησαν φυτώρια νέων κιθαριστών 
ικανών να σταδιοδρομήσουν στο εξωτερικό και να διαπρέψουν σε 
κιθαριστικούς θεσμούς, διαγωνισμούς, φεστιβάλ, ανάμεσα σε 
βιρτουόζους από άλλες χώρες. Έχει γίνει αυτό επανειλημμένως. Μέσα 
στα Ωδεία που διδάσκουν, οι τάξεις τους είναι ξεχωριστές. Γνωρίζουν 
παράλληλα πως είναι κι αυτοί μέλη μιας μουσικής κοινότητας του 21ου 
αιώνα που, η τέχνη που υπηρετούν δεν ανήκει σε καμία εκπαιδευτική 
βαθμίδα, αλλά απλώς λειτουργεί με ένα βασιλικό διάταγμα του 1957 
παρακαλώ και δεν προδιαγράφεται ελπιδοφόρα, τουλάχιστον ως προς το 
να λυθούν στοιχειώδη εκπαιδευτικά θέματα. Το γνωρίζουν αυτό από 
παλιά. Βιώνουν όμως και αυτοί αυτή την ομαδική «σάρωση» από έναν 
…κρατισμό που κατατρώγει βουλιμικά όλα του τα παιδιά. Όμως ενώ η 
Λίζα και ο Ευάγγελος είναι πρόσωπα που θα ήταν χρησιμότατα σε μια 
κοινωνία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ρόλου στο χώρο της δημόσιας 
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μουσικής, αντ’ αυτού και με ευθύνη του κράτους, περιορίζονται στην 
ιδιωτική εκπαίδευση που, στις περισσότερες των περιπτώσεων, 
κατατρώγει τα παιδιά της. Ωστόσο, απέφυγαν επιμελώς να 
αδρανοποιηθούν και να προσαρμόσουν εαυτούς στις ευκολίες που 
μπορεί να προσφέρει ένα ιδιωτικό ωδείο εξυπηρετώντας τη μαθητική 
πελατεία του. Αντιθέτως: παλαιότερα με το Εθνικό ωδείο του Μανώλη 
Καλομοίρη καθώς και τα τελευταία χρόνια με το ωδείο Φ. Νάκα και 
Athenaeum, βάζουν κανόνες μαθητείας και υποχρεωτικής ύλης, 
ανεβάζοντας τον πήχη πολύ ψηλά, τόσο, ώστε να ανακινείται το 
ενδιαφέρον ενός κόσμου που επιθυμεί να ασχοληθεί και να αφοσιωθεί 
σοβαρά με την κιθάρα. 
                                                                                       
 
Συναναστροφές.                                                                                                          
   Το ξέρω πως τα κατάφερα πάλι να είμαι υπερθετικός μιλώντας γι 
αυτούς. Δεν είναι εύκολο το αντίθετο. Η συναναστροφή μου και με τον 
Βαγγέλη με έβαλε ακόμα πιο μέσα στο αντικείμενο. Βοηθάει και μένα να 
τον βλέπω επίμονο και μαχητικό σε ότι πιστεύει. Κρατάει τον σεβασμό 
και την προσήλωσή του σε παλαιές αξίες και ιδανικά. Φανατικός 
Σεγκοβιακός και της Ιβηρικής σχολής, φλογερός σε πάθος που τον 
απογειώνει όταν παίζει Ισπανούς και Λατινοαμερικάνους συνθέτες, 
αναζητάει πάντα να μεταλαμπαδεύσει τις παλαιές του εμπειρίες στους 
μαθητές του, δίχως να τον πτοεί το γεγονός πως οι νεότερες γενιές των 
μαθητών της κιθάρας σχεδόν αδιαφορούν για τον παρελθόντα χρόνο και 
τα πρόσωπα που έφτιαξαν τις βάσεις, τις                                                                         
παλαιότερες γενιές που πάλεψαν γι αυτό που απολαμβάνουν σήμερα οι 
νεότεροι.                                                                                         
   Με τον Ευάγγελο μας ενώνουν πολλά. Ο σεβασμός του παρελθόντος 
χρόνου, η εκτίμηση σε πρόσωπα με καλλιτεχνική αξία, το ίδιο κομμάτι 
της αριστεράς που από χρόνια απασχολεί τη σκέψη μας και τις 
αναζητήσεις μας, η ψυχοβγάλτα προσφυγική ΑΕΚ και τα καμώματα της, 
η ευθύνη απέναντι στους σπουδαστές των εξετάσεων κιθάρας, η επίμονη 
τήρηση της υποχρεωτικής ύλης των εξετάσεων, η τάξη και η οργάνωση 
στη δουλειά μας, η έως μεμψιμοιρία μας στα κατάλληλα μολύβια, στα 
στυλό και τα ακριβά ποιοτικά χαρτιά, η καθυστερημένη μας ενασχόληση 
με την τεχνολογία, η εμμονή στην αποφυγή λαθών στα έντυπα (έχω 
μάθει από έγκυρες μυστικές πηγές πως ταλαιπωρεί την διορθώτρια των 
εκδόσεών του). Υποστηρίζει πάντα το νέο δυναμικό των μαθητών του και 
οργανώνει κύκλους με ρεσιτάλ κιθάρας και σεμιναρίων, ανάγοντας το 
ωδείο που εργάζεται σε χώρο μουσικού εργαστηρίου. Εξακολουθεί να 
τάσσεται στο πλευρό προσπαθειών και δράσης που ωθούν τα πράγματα 
πάρα πέρα και συμβάλουν στην εξέλιξη. Αρκεί να πειστεί ιδεολογικά και 
πρακτικά ως προς την ωφελιμότητα των πράξεων. Έτσι εγώ εξέλαβα την 
συμπαράστασή του στην περίοδο του έντυπου TaR (στη δεκαετία του ‘80) 
καθώς και στην παρούσα φάση του διαδικτυακού TaR.  
   Ωστόσο, υπήρξαν και πράγματα που μας χώρισαν (ευτυχώς όχι για 
πολύ) στη δεκαετία του ’80 σε μια ανεκδιήγητη περίοδο αντιμαχόμενων 
κιθαριστικών φατριών πάνω σε θέματα «περί τίτλου σπουδών». Βεβαίως η 
κακοδαιμονία εκείνης της εποχής δεν έχει τελειώσει, αφού οι τίτλοι 
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σπουδών συνεχίζουν να είναι ένα χαρτί δίχως αξιοπιστία, λόγω της 
ασυδοσίας των περισσότερων ωδείων, καθώς και την αφερεγκυότητα του 
ΥΠΠΟ. Αλλά, ας μη χαλάμε τις καρδιές μας, μέρα που είναι… 
 
Άλλοτε τον λέω Βαγγέλη και άλλοτε Ευάγγελο. Έχω σκεφτεί πως κανένα 
άλλο όνομα δεν του πάει. Ούτε το Βαγγέλας, που θυμίζει τον υπουργό, 
ούτε το Βαγγελάκης (ή Λάκης) αλλά ούτε και το Βάγγος. Βαγγέλης, άντε 
το πολύ Ευάγγελος, το οποίο μας έχει επιβληθεί από την απόδοση του 
ονόματός του για λόγους ευκολίας στα διαφημιστικά έντυπα της 
αλλοδαπής. Παίζει καλό σκάκι και τον βλέπω με νοσταλγία, ακόμα και 
τώρα, με τον αγαπημένο φίλο και συνθέτη, αείμνηστο Κυριάκο 
Τζωρτζινάκη, να παίζουν με τις ώρες κι εγώ να ζηλεύω, αφού (σχεδόν 
ρατσιστικά) θεωρώ πως, καλό σκάκι παίζουν κατ’ εξοχήν οι έξυπνοι 
άνθρωποι. Πάλι οι μυστικές υπηρεσίες που διαθέτω μου λένε πως, 
χρόνια τώρα, την σκακιστική του εμμονή την εκτονώνει στην παραλία 
του Τολό τα καλοκαίρια, όπου έχει βρει εκεί ανταγωνιστές… 
   Πολλά ανθρώπινα μπορώ να αναφέρω γι αυτούς και όλα αυτά είναι 
που στοιχειοθετούν τη δική μου οπτική ματιά. 
 
Εκπαίδευση και δράση. 
   Είναι (η Λίζα και ο Ευάγγελος) δυο πρόσωπα που δεσπόζουν στο χώρο 
της κιθάρας. Οι εκδόσεις με παρτιτούρες του Ευάγγελου έχουν παγιωθεί 
στον μαθητόκοσμο. Έχει οργανώσει εντυπωσιακά το μουσικό του υλικό, 
ταξινομώντας και οργανώνοντας πλήθος από προϋπάρχοντα κομμάτια 
που αποτελούν –ίσως- μία από τις πιο                                                                            
αξιόπιστες σειρές βιβλίων της κιθαριστικής εκπαίδευσης. Βιβλία με 
ασκήσεις και κλίμακες, με ξεχωριστά κομμάτια, διασκευασμένα από το 
ευρύτερο κιθαριστικό ρεπερτόριο. Προκαλούν και οι δύο τον σεβασμό 
όλων και δίνουν ψυχή και ουσία όπου διδάσκουν και αυτό φαίνεται από 
τα αποτελέσματα της δράσης τους. Διατηρούν επί χρόνια το Σεμινάριο 
κιθάρας της Πάτρας όπου έχει εξελιχθεί σε τόπο συνάντησης πολλών 
κιθαριστών και η δισκογραφία τους περιέχει αξιοσημείωτες ερμηνείες. Σε 
εποχές δύσκολες δισκογραφικά, κατάφεραν και ηχογράφησαν υλικό με 
έργα για δύο κιθάρες ανοίγοντας δρόμους σε ένα τέτοιο ρεπερτόριο. Σ’ 
αυτούς τους δίσκους ως ντουέτο, να προσθέσουμε και τους δίσκους, του 
πάντα επίμονου Ευάγγελου με έργα Ισπανών και Λατινοαμερικάνων 
συνθετών.  
Έχουν καταφέρει κάτι πολύ δύσκολο, γοητευτικό και συγχρόνως 
παρακινδυνευμένο: έχουν μετασχηματιστεί στις συνειδήσεις των μαθητών 
τους μάννα και πατέρας, μιας στενής, θαρρείς οικογενειακής γενετήσιας 
σχέσης. Δεν είναι κακό αυτό στη διάρκεια της μαθητείας. Η Λίζα, 
ακούραστη και επίμονη, εκμυστηρεύεται για τους μαθητές της: 

• «Να αγαπάς το παιδί. Πρέπει να εισπράττει αγάπη από τον 
δάσκαλο, όχι μόνο πληροφορίες για το όργανο» 

• «Να του γνωρίζεις την ύλη της κιθάρας» 
• «Να το εμπλέκεις το παιδί σε σεμινάρια- ρεσιτάλ- διαγωνισμούς 

όταν έλθει η κατάλληλη στιγμή» 
• «Να του ανανεώνεις τις πληροφορίες για το όργανο, τα πρόσωπα 

και το ρεπερτόριο» 
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• «Να μη μένει ο μαθητής απομονωμένος και έξω από το 
αντικείμενο» 

• «Να το κάνεις να ζει και να βιώνει τον κόσμο της κιθάρας» 
• «Να το κάνεις να νοιώθει ελεύθερα μέσα στη μουσική» 
• «Να του περάσεις την αγάπη για την παράδοση και την 

ελευθερία» 
 
Παράδοση. 
Ίσως η τελευταία προτροπή της Λίζας ανοίγει μεγάλες συζητήσεις που 
ασφαλώς προκαλούν τη σκέψη και τους προβληματισμούς γύρω από τις 
έννοιες παράδοση –ελευθερία και την αντοχή των νέων μαθητών –
σπουδαστών να τις διατηρήσουν μέσα στα ωδεία˙ ιδρύματα -επιχειρήσεις 
που στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν ήδη εξασθενήσει τη μνήμη 
τους πάνω σε τέτοια θέματα. Και επειδή η έννοια της παράδοσης και της 
ελευθερίας στη μουσική, παίζει σπουδαίο εκπαιδευτικό ρόλο (εξ’ άλλου, 
η ονομαζόμενη «παλαιά μουσική», παράδοση είναι, μόνο που στο 
ρεπερτόριο της κιθάρας τη συναντάμε σε ισπανική, ιταλική, γαλλική, 
αγγλική μορφή, με κυρίαρχο όργανο το λαούτο), επιτρέψτε μου να 
καταθέσω εν συντομία ψήγματα σκέψεων, για να υποστηρίξω πως η Λίζα, 
με αυτή της την παραίνεση, βάζει το μεγάλο θέμα του περιεχομένου του 
συστήματος σπουδών που κυριαρχεί στα ωδεία και την εν γένει μουσική 
παιδεία στη χώρα αυτή. 
Παράδοση σήμερα δεν είναι η φουστανέλα, το τσαρούχι, το ταγάρι και η 
ελληνική λεβεντιά. Ούτε η τσελιγκοπούλα που την αγάπησε ο γιος του 
πλούσιου κοινοτάρχη… Αυτά τα χειρίστηκε ο παλαιότερος ελληνικός 
κινηματογράφος με τον γνωστό γραφικό τρόπο. Θέματα και μορφώματα 
ξεπερασμένα από τις εποχές και τους ανθρώπους. Ας σοβαρευτούμε. Δεν 
μας ενδιαφέρει η γραφική και φολκλορική πλευρά του θέματος, παρά 
μόνο η ουσία, ώστε να οδηγηθούμε σε μια μουσική σκέψη που θα 
ελευθερώσει το πνεύμα και τη σκέψη για να κατανοηθεί πως η 
παράδοση είναι το ξαναχτίσιμο των συσσωρευμένων πολιτισμικών αξιών 
στο διηνεκές του παρελθόντος χρόνου. Η παράδοση είναι μνήμη και 
όπως το διατυπώνει ο ποιητής Κώστας Καναβούρης: 
«Παράδοση είναι ότι δεν κατακτιέται  
και διαφεύγει από γενιά σε γενιά». 
Κατανοώντας την παράδοση, δηλαδή την παλαιότερη συλλογική μνήμη, 
ανοίγεις τις πόρτες για περισσότερη κατανόηση στα νεώτερα ρεύματα, 
ελευθερώνοντας το πνεύμα για πνευματική δράση. Ας προσέξουμε 
περισσότερο το θέμα στην δική μας εποχή των επικοινωνιών. Πολύ 
φοβούμαι πως ένα τεράστιο, μυθικών διαστάσεων λευκό σεντόνι 
διαχωρίζει τις εποχές και κάποιος μας λέει «Πίσω (από το σεντόνι) είναι τα 
περασμένα και τα άχρηστα. Μπροστά από το σεντόνι είναι η εποχή μας. 
Εδώ βρίσκονται όλα όσα χρειαζόμαστε. Τα πρακτικώς αναγκαία.»   
Το όλο θέμα δεν είναι αποκλειστικά η παράδοση, έτσι αφηρημένα και 
απροσδιόριστα, αλλά -επαναλαμβάνω- εκείνο που μέσα από την 
πνευματική επεξεργασία της παράδοσης, οδηγεί προς την ελευθερία της 
σκέψης και ετούτο είναι που παίζει καταλυτικό ρόλο και στη μουσική.  
Είναι γνωστό πως από τα πρώτα χρόνια της μαθητείας σε ένα όργανο, 
όταν ο μαθητής θελήσει να παίξει «ελεύθερα», πέφτει σε μια σειρά από 
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αδεξιότητες που κουράζουν και διαμελίζουν τη μουσική φράση. Από την 
άλλη, η ορθολογική και απόλυτα ρυθμική σειρά των φθόγγων μιας 
μουσικής φράσης είναι παρομοίως κουραστική. Η απόλυτη ρυθμολογία 
σαν μαθητική άσκηση του solfez, αναζητάει διεξόδους μιας ελεύθερης 
διατύπωσης. Η ελευθερία και η ορθή διέξοδος προς αυτήν, προσδίδει 
χαρακτήρα και προσωπικότητα στη μουσική φράση και την φέρνει κοντά 
στη φιλοσοφία της γραφής της. Χιλιάδες μουσικά έργα έχουν γραφτεί 
δίχως οι πρώτοι ερμηνευτές να γνωρίζουν τη ρυθμολογία και το πώς θα 
τα ήθελε ο δημιουργός τους. Ωστόσο, η σωστή, η ορθή ελεύθερη σκέψη 
μέσα στο έργο, είναι αυτή που θα δώσει το κατάλληλο οξυγόνο και, μέσω 
της ανάγκης για ελευθερία της φράσης, θα βρει τη ρυθμολογία του.  
Αναφέρω όμως τις λέξεις –κλειδιά: «σωστή» και «ορθή», δίχως να γνωρίζω 
τον προσδιορισμό των εννοιών. Και ευτυχώς, διότι εάν υπήρχε εκ των 
προτέρων οριοθέτηση των εννοιών, τότε όλοι οι ερμηνευτές θα έπαιζαν το 
έργο, πανομοιότυπα. Θα το κούραζαν και θα το εξαντλούσαν στέλνοντάς 
το, πρόωρα στη λήθη. Ίσως για να κατακτήσεις το εργαλείο της 
ελευθερίας μέσα στις μουσικές φράσεις, είναι προϋπόθεση η 
πειθαρχημένη ενασχόλησή μας, πρώτα με τους κανόνες και τα δεδομένα 
που τα συναντάμε μέσα στα κομμάτια και στην ψυχρή λογική της 
παρτιτούρας. Από κει, σιγά –σιγά, όταν νοιώσουμε πως θα πρέπει να 
ξεπεράσουμε αυτή την ψυχρή λογική, θα ανιχνεύσουμε με τον δικό μας 
τρόπο να ελευθερώσουμε τη φράση, κυρίως για τη δική μας ελευθερία. 
Εκεί είναι το ζήτημα! Εάν το παράδειγμα της ανάγκης για ελευθερία στη 
μουσική φράση, το επεκτείνουμε και στη ζωή, θα παρατηρήσουμε πως 
μιλάμε για παράλληλα πράγματα… 
Με αυτή την έννοια, οι σκέψεις της Λίζας είναι κορμός, ραχοκοκαλιά για 
τη μουσική σκέψη, που εκεί πάνω θα στηριχτούμε. 
   
Επίλογος 
Το γνωρίζω πως μια δημόσια ομιλία για πρόσωπα αγαπημένα δεν θα 
μπορούσε να είναι γυμνή και κενή από προσωπικές σκέψεις και 
συναισθήματα. Προσπάθησα να «φωτογραφήσω» δυο πνευματικούς 
φίλους από την carte postal του χρόνου μου. Νοιώθω πως η Λίζα και ο 
Βαγγέλης (ή Ευάγγελος) είναι πρόσωπα και της δικής μου ζωής. Ένα 
σημαντικό κομμάτι πνευματικής και συναισθηματικής σχέσης που, ως 
φαίνεται, δεν θα σταματήσει στο χρόνο. Θα παραμείνουμε μαζί σε 
μνήμες, εποχές και θα βρισκόμαστε πάντα ανάμεσα σε έξη χορδές και 
στους ήχους μιας πλανεύτρας κιθάρας που μας ένωσε και μας διατήρησε 
μέσα στο χρόνο που ήδη διανύουμε… Θα συμπεριφερόμαστε σαν 
νοσταλγοί ενός χρόνου που είναι σαν το μικρό αλλά χρήσιμο σακούλι 
του οδοιπόρου, που εκεί μέσα έχει τις μνήμες και την τροφή για το 
ταξίδι… Θα κινδυνέψουμε από τις εποχές που γλιστρούν σαν χέλι, με τον 
κίνδυνο να μας ξεπερνάει ο ρεαλισμός και τα ισχυρά ρεύματα που 
συνήθως εμείς οι μουσικοί τα νοιώθουμε αργά και (πολλές φορές) 
παράκαιρα. Αγκυροβολώντας στις μνήμες ενός άλλου χρόνου, υπάρχει 
πάντα ο κίνδυνος να συρρικνωθεί η πνευματική επεξεργασία, να 
εγκλωβιστούμε σε φόρμες και μοντέλα μιας άλλης εποχής, μιας 
παλαιότερης αντίληψης που όρισε και επέβαλε το κιθαριστικό 
ρεπερτόριο. Να σκεφτόμαστε σήμερα, με τη συνήθεια του χθες. Να 
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αρνηθούμε τις τεχνικές και τις μορφολογικές κατακτήσεις της σύγχρονης 
εποχής και των γενεών, να καταναλωθούμε σε σκέψεις και αντιλήψεις 
που ήταν ανάγκη άλλων εποχών… Αυτός είναι ο φόβος και ο κίνδυνος˙   
Η Λίζα και ο Ευάγγελος είναι προσωπικότητες αφοσιωμένες στην κιθάρα. 
Θα τόνιζα ιδιαιτέρως πως οι ίδιοι είναι ένα από τα σημαντικότερα 
κεφάλαια της ιστορίας αυτού του οργάνου. Αυτό το γνωρίζουν καλά και 
όσοι συνθέτες τους αφιέρωσαν έργα τους, όπως οι: Δραγατάκης, 
Αντωνίου, Κούκος, Τζωρτζινάκης, Τενίδης,  Castelnuovo-Tedesco, Duarte, 
Morel, Jouvin, Hand 
Εγώ, θα εξακολουθώ να αναζητώ να ζεσταίνω την ψυχή μου, με την 
παρουσία τους.  
Σας ευχαριστώ    

  
    
(ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ- 
ΛΙΖΑ/ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ/50 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ-12/11/2008) 
 
 


