Νεκταρία Καραντζῆ
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φωνή της ἔχει ταυτιστεῖ κυρίως μέ τήν βυζαντινή ἐκκλησιαστική τέχνη καί ἔχει ἀναγνωριστεῖ
ὡς μία ἀπό τίς σημαντικότερες φωνές τοῦ θρησκευτικοῦ μέλους. Πρόκειται γιά τή μοναδική Ἑλληνίδα
γυναίκα ψάλτρια μέ δισκογραφία βυζαντινῆς μουσικῆς ἀπό 14 ἐτῶν καί μέ ἐνεργό δράση στά ψαλτήρια
ἐκκλησιῶν ἀπό 9 ἐτῶν, ἡ ὁποία μέσα ἀπό καλλιτεχνικές ἐμφανίσεις σέ συναυλιακούς χώρους στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό, παρουσιάζει προγράμματα
ἀμιγῶς ἀφιερωμένα στή βυζαντινή Ὑμνωδία καί ἔχει
ἀναγνωριστεῖ διεθνῶς ὡς ἡ «ἰδανική ὑμνωδός τοῦ
βυζαντινοῦ μέλους καί τῆς Ἀρχέγονης Παράδοσης».
Οἱ πρῶτες της ἠχογραφήσεις ἦταν πλάι στή
φωνή τοῦ σύγχρονου Ἁγίου, τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου
τοῦ Καυσοκαλυβίτου, μέ τήν παρότρυνση τοῦ ὁποίου ἀκολούθησε ἀπό τήν παιδική της ἡλικία τή σπουδή τῆς ψαλτικῆς τέχνης. Ὁλοκλήρωσε τή μαθητεία της στή Βυζαντινή Μουσική μέ πτυχίο καί Δίπλωμα ἀπό τή Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ι.Μ. Πειραιῶς, μέ Δάσκαλο κυρίως τόν Δημήτρη Βερύκιο. Εἶναι ἐπίσης γνωστή στήν ἑλληνική μουσική σκηνή,
κυρίως μέσω τῆς μαθητείας καί πολυετοῦς συνεργασίας της μέ τόν κορυφαῖο Δάσκαλο τῆς
Παραδοσιακῆς μουσικῆς Χρόνη Ἀηδονίδη, ἀλλά καί τόν διεθνοῦς φήμης πιανίστα, συνθέτη καί μαέστρο Βασίλη Τσαμπρόπουλο, σέ ἕνα καλλιτεχνικό συνδυασμό ἐμπνευσμένο ἀπό
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τούς βυζαντινούς ὕμνους, πού συνδέει Δύση καί Ἀνατολή καί δισκογραφήθηκε ἀπό τήν κορυφαία Γερμανική Ἑταιρεία ECM. Σημαντικές στιγμές στήν πορεία της ὑπῆρξαν οἱ προσκλήσεις ἀπό τήν περίφημη Ἀκαδημία Liszt στήν Οὐγγαρία καί ἀπό τό Πανεπιστήμιο τῆς
Σορβόννης στή Γαλλία, νά παρουσιάσει εἰσηγήσεις γιά τή βυζαντινή ἐκκλησιαστική μουσική σέ master class. Ἔχει παρουσιάσει συναυλίες βυζαντινῆς καί παραδοσιακῆς μουσικῆς σέ
χῶρες, ὅπως: Γαλλία, Οὐγγαρία, Σερβία, Τουρκία, Σκόπια, Βουλγαρία, Ἐσθονία, Ἐλβετία,
Λετονία, Λουξεμβοῦργο, Ἱσπανία, Ἰταλία κ.ἀ. ἐνῶ ἔχει συνεργαστεῖ μέ τήν κορυφαία παραδοσιακή ἑρμηνεύτρια τῆς Οὐγγαρίας Márta Sebestyén, ὅπως καί μέ τήν διακεκριμένη χορωδία θρησκευτικοῦ μέλους Saint Ephraim male Choir.
Εἶναι ἱδρυτικό μέλος καί ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου Ψαλτριῶν, ἐνῶ
ἔχει τιμηθεῖ γιά τήν προσφορά της στή βυζαντινή Μουσική ἀπό τόν χῶρο τῶν Ἱεροψαλτῶν,
μέσω τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικολογικῆς Ἑταιρείας - Ἰνστιτούτου Μελέτης τῆς Βυζαντινῆς καί
Ἑλληνικῆς Παραδοσιακῆς Μουσικῆς καί τοῦ περιοδικοῦ «Τό Ψαλτήρι». Ἔχει ἀναλάβει τήν
καλλιτεχνική διεύθυνση τῆς Μουσικῆς Σχολῆς «Χρόνης Ἀηδονίδης».
Εἶναι ἐπίσης Νομικός, μέ μεταπτυχιακές σπουδές στό Ποινικό καί στό Ἐκκλησιαστικό
Δίκαιο καί Διδάκτωρ Νομικῆς. Ἔχει συνεργαστεῖ ὡς ἐπιμελήτρια ὕλης μέ τίς Νομικές Ἐκδόσεις Π. Σάκκουλα καί τό Νομικό Περιοδικό «Ποινικά Χρονικά», ὑπῆρξε συνεργάτις τοῦ
Τομέα Ποινικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ἔχει συνεργαστεῖ μέ τά δικηγορικά γραφεῖα τοῦ τ. Προέδρου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Πειραιῶς καί Προέδρου τοῦ
Ταμείου Νομικῶν Βασίλη Βενέτη καί τοῦ Πλάτωνα Νιάδη.
www.nektariakarantzi.weebly.com • www.facebook.com/nektariakarantzi • www.youtube.com/nektariakarantzi
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