
Βιογραφικό σημείωμα 

Ο Σακελλαρίου Νεκτάριος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. ‘Αρχισε μαθήματα 
κλασικής κιθάρας σε ηλικία 6 ετών. Σπούδασε στο Χημικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενώ 
ολοκλήρωσε τις μουσικές του σπουδές στην κλασική κιθάρα με δάσκαλο το Νίκο 
Χατζηελευθερίου στο Εθνικό Ωδείο (Δίπλωμα σολίστ Άριστα με Β Βραβείο). Έχει 
παρακολουθήσει και συμμετάσχει σε σεμινάρια Masterclass με τον H. Keppel. 

Eργάζεται ως καθηγητής κλασικής κιθάρας στο Εθνικό Ωδείο 
Χαλανδρίου .

Κατά τη διάρκεια των ετών διδασκαλίας του έχει δημιουργήσει 
και οργανώσει μία κιθαριστική σχολή άνω των 100 μαθητών. 
Έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο μουσικό σύνολο μαθητών του 
με ρεπερτόριο από Χατζιδάκη, Θεοδωράκη και Καραϊνδρου 
μέχρι Erik Satie, J.S.Bach, Telemann, αλλά και σύγχρονη μουσική 
με πολυάριθμες συναυλίες σε σημαντικούς συναυλιακούς 
χώρους ( Μέγαρο Μουσικής, Μέγαρο Αμαρουσίου, κ.α). 

Ως σολίστ, μέλος του καλλιτεχνικού κιθαριστικού μουσικού 
συνόλου GuitArte Ensemble, έχει συμμετάσχει σε διοργανώσεις 
όπως το “Μικρό Παρίσι” του Δήμου Αθηναίων (Θέατρο 
“Αγγέλων Βήμα”), σε μουσικές θεατρικές παραστάσεις 
( Θέατρο “Βαφείο”,κ.α.), σε συναυλίες του συνόλου στην 
Αγγλικανική Εκκλησία , στο Φιλολογικό Σύλλογο 

Παρνασσού , στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιτημίου Αθηνών, στο Βαφοπούλειο Θέατρο 
Θεσσαλονίκης στα πλαίσια εκδηλώσεων του τμήματος Μουσικών Σπουδών Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου, στο Μουσείο Λαίκών Οργάνων, στο Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο 
Χαλανδρίου, στο Πνευματικό Κέντρο “Μελίνα Μερκούρη”, σε πολυάριθμους 
καλλιτεχνικούς χώρους ( “Booze Cooperativa”) κ.α. 

Δισκογραφικά έχει συμμετάσχει στο ‘’Traces’’ by Guitarte με έργα Χατζιδάκι , J.S. Bach και 
Γιάννη Αγγελάκη καθώς και στη νέα δισκογραφική δουλειά του Guitarte  “4 Concerti 
Grossi”με έργα των Vivaldi , Geminiani , Corelli , Handel .

Επίσης το 2020 εκδόθηκε ο πρώτος του προσωπικός δίσκος που αφορα ηλεκτρονική 
μουσική “ After ” By Inside Analogues και ο δεύτερος δίσκος “ Ganz” είναι στο τελικό στάδιο 
της παραγωγής.

Οι μαθητές του κάθε χρόνο έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του 
Αττικού Music Camp, by GuitArte Ensemble, διευρύνoντας τους μουσικούς και 
καλλιτεχνικούς τους ορίζοντες σε ένα πλαίσιο δημιουργίας και χαράς. 

Εκτός από μουσική γράφει και  κείμενα . Προς έκδοση βρίσκεται το μουσικό παραμύθι “Η 
Λίμνη” του οποίου το κείμενο και η μουσική έχει γραφτεί από τον ίδιο, ενώ ήδη έχει 
παρουσιαστεί με μεγάλη επιτυχία στο καλοκαιρινό Αττικό Music Camp, by GuitArte 
Ensemble, το 2012, 2013, 2014. Επίσης έχει γράψει το σενάριο και τη μουσική της ταινίας 
μικρού μήκους ‘’loop’’ η οποία βρίσκεται στο στάδιο της παραγωγής. Έχει συνεργαστεί σε 
πάνω από 100 παραστάσεις με τον κουκλοπαίχτη, ηθοποιό, συγγραφέα και ποιητή Γιάννη 
Προεστάκη . 




