
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ 
Ο Δημήτρης Μηνακάκης γεννήθηκε στις Αμύκλες 
Σπάρτης.  
Είναι συνθέτης, εκτελεστής, παιδαγωγός και 
συγγραφέας.  
Η συνθετική του πορεία αντικατοπτρίζει έντονες 
επιρροές από τη Βυζαντινή μουσική, τη λόγια ελληνική 
παράδοση, και τον ύστερο ευρωπαϊκό μοντερνισμό. Οι 
συνισταμένες αυτές αφομοιώνονται και εξελίσσονται 
διαρκώς στο προσωπικό του ύφος.  
 

Ως εκτελεστής, ανέπτυξε πολύπλευρη δραστηριότητα τόσο στο χώρο της Βυζαντινής 
μουσικής όσο και της Ευρωπαϊκής μουσικής. Πολυσχιδές είναι και το παιδαγωγικό του 
έργο. Καθηγητής θεωρητικών και σύνθεσης σε εξέχοντα μουσικά και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα. Το ιδιαίτερο σύστημα διδασκαλίας του, που έγκειται στην ταυτόχρονη 
εμπέδωση θεωρίας και πράξης, έχει προσελκύσει πλήθος σπουδαστών πολλοί από 
τους οποίους διακρίνονται σήμερα ως εκτελεστές, συνθέτες, θεωρητικοί και 
μουσικολόγοι στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.  
 
Το παιδαγωγικό του έργο επεκτείνεται και στο χώρο της διοικητικής οργάνωσης: 
Ιδρυτής της College Symphony Orchestra, ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής 
ωδείων.  
Από τον εκδοτικό οίκο Παπαγρηγορίου-Νάκα έχουν εκδοθεί, το διεθνώς 
αναγνωρισμένο «Εγχειρίδιο Ανάπτυξης Ακουστικών Ικανοτήτων»,  «Η τέχνη της 
μουσικής και η τεχνική της» η «Βασική θεωρία της μουσικής» και τα «Χορωδιακά».  
 
Έργα του έχουν ερμηνευθεί στην Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική από 
διαπρεπή μουσικά σύνολα όπως: Κρατική Ορχήστρα Βορείου Ελλάδος, Συμφωνική 
Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ, Έγχορδα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Ορχήστρα Δωματίου 
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ΑΣΟΝ, Ορχήστρα-Χορωδία της Ακαδημίας του Τατουί 
(Βραζιλία), Ορχήστρα δωματίου: Dianapolis (Βουλγαρία), Ορχήστρα Δωματίου 
Sinfonietta κλπ  
Καθηγητής Μουσικής στο Κολλέγιο, Συντονιστής, Διασχολικός Προϊστάμενος, 
Διευθυντής του Ωδείου (1981 – 2013).   
 
Για το συνθετικό του έργο το Νοέμβριο του 2006 τιμήθηκε στη Βραζιλία με την 
απονομή του Άγιου Σταυρού – Santa Cruz do Grau - από την Ιερά Σύνοδο Ορθοδόξων 
Διασποράς και Ελλάδος και από την Ακαδημία Τέχνης, Πολιτισμού και Ιστορίας. 
Για το παιδαγωγικό του έργο το Νοέμβριο του 1996 έγινε Απονομή της έδρας του Γ. 
Φυλακτόπουλου στο Κολλέγιο Αθηνών. Τιμήθηκε από τον Πολιτιστικό Οργανισμό, το 
Ωδείο και το Δήμο Αγίου Δημητρίου, και το Σύλλογο κυριών Αμυκλών.  
Μεταξύ των δασκάλων του οι: Γιάννης Μαργαζιώτης, Κωνσταντίνος Κυδωνιάτης, 
Αλέκος Αινιάν, και στη σύνθεση ο Γιάννης Ανδρέου Παπαϊωάννου.  



Από το γάμο του με την  κα Παναγιώτα Μουτεβελή, Χημικό, Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου, απέκτησε  δύο παιδιά το Στρατή, καθηγητή Θεωρητικών και Σύνθεσης 
στο New England Conservatory  (Βοστώνη, ΗΠΑ) και τη Γεωργία (1987), Βιολόγο, 
μεταδιδακτορική φοιτήτρια στο Σικάγο (U.S.A). 
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