
Ο Ευάγγελος  Αθ. Νανάκος γεννήθηκε στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Από μικρή ηλικία, 
έχοντας πλούσια ακούσματα από τις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και πανηγύρια του 
τόπου του, αποφασίζει να σπουδάσει μουσική στο Μακεδονικό Ωδείο Θεσσαλονίκης 
έχοντας καθηγητή τον αείμνηστο Δημήτρη Σουρλαντζή. 
Εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, νιώθει  την ανάγκη να διευρύνει τα μουσικά του όρια και 
επιλέγει να παρακολουθήσει ανελλιπώς για μία πενταετία το μεγάλο δάσκαλο της Ιεράς του 
Δαμασκηνού Τέχνης Χαρίλαο Ταλιαδώρο  στο αναλόγιο του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας 
απ’ όπου κατακυρώνει μεγάλο μέρος της ιεροψαλτικής του ταυτότητας. 
Διατελεί επί μία δωδεκαετία χοράρχης και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Συγκροτήματος 
Παραδοσιακής Μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης με το οποίο πραγματοποιεί 
πολυάριθμες συναυλίες ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και τηλεοπτικές και 
ραδιοφωνικές εκπομπές, φτάνοντάς το στα ανώτατα σκαλοπάτια του καλλιτεχνικού 
στερεώματος. 
Συνεργάζεται με μεγάλους καλλιτέχνες όπως το Χρόνη Αηδονίδη του οποίου υπήρξε και 
διευθυντής χορωδίας σε συναυλίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Διδυμότειχο κ.α., τη Δόμνα 
Σαμίου, τον Καρυοφύλλη Δοϊτσίδη, την Ξανθίππη Καραθανάση, τον  Βασίλη Σούκα, το Νίκο 
Σαραγούδα με τη Γιασεμή, τη Νίτσα Τσίτρα, καθώς και άλλους αξιόλογους εκπροσώπους του 
παραδοσιακού τραγουδιού∙ (η σειρά με την οποία ανεφέρονται οι καλλιτέχνες είναι τυχαία). 
Καταγράφει περισσότερα από χίλια παραδοσιακά τραγούδια σε Βυζαντινή παρασημαντική 
και κυκλοφορεί και το δεύτερό του βιβλίο με εκατό τραγούδια όλων των γεωγραφικών 
διαμερισμάτων της χώρας. 
Λαμβάνει ενεργό δράση στην ελληνική δισκογραφία ηχογραφώντας δύο κασέτες με 
τραγούδια της Μακεδονίας και της Θράκης, ύμνους από την ακολουθία της Θείας 
Λειτουργίας, cd με νέα γκάμα τραγουδιών της Μακεδονίας, ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας 
και ηχογραφεί cd με τραγούδια της Κωνσταντινούπολης, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. 
Το 1987 βραβεύεται από τη Μουσική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος με το Αργυρό Μετάλλιο για 
το αξιέπαινό του έργο της συγκεντρώσεως και αξιοποιήσεως των δημοτικών τραγουδιών της 
Μακεδονίας. 
Υπηρετεί το αναλόγιο της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίας Αναστασίας 
της Φαρμακολυτρίας για είκοσι τρία χρόνια όπου, κατόπιν ευλογίας του Παναγιωτάτου 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, λαμβάνει το οφφίκιο του Άρχοντος 
Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως υπό του Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Μιλήτου και Ηγουμένου της Μονής κ.κ. Αποστόλου το 1993. 
Το 2002 του απονέμεται το Δίπλωμα Υψίστης Τιμής από την Ακαδημία Ελληνικής Γλώσσας 
και Πολιτισμού Γερμανίας. 
Αγόγγυστος υπηρέτης της Ιεράς του Δαμασκηνού Τέχνης καθώς και της παραδοσιακής 
μουσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνεχίζει ακάθεκτα να εργάζεται για την 
ποιοτική διάσωση του Μεγαλείου της Μουσικής.  
 


