
ΝΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ 
Ο Νίκος Φυλακτός γεννήθηκε στο Βρότσλαβ της Πολωνίας το 1950. Είναι γιος του γιατρού 
Φίλιππα Φυλακτού, από το Βελβεντό Κοζάνης, και της Ευαγγελίας, το γένος Φωτογράφου 
από την Ηράκλεια Σερρών καθώς και ανιψιός του μουσικού και ποιητή Νίκου Φυλακτού 
του οποίου τα τραγούδια έχουν άμεση σχέση με την μουσική παράδοση του Βελβεντού. Οι 
γονείς του μετά την λήξη του Εμφυλίου Πολέμου αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την 
Ελλάδα και έζησαν 30 χρόνια ως πολιτικοί πρόσφυγες στην Πολωνία. 
Άρχισε να γράφει μουσική σε ηλικία 11χρονών.Η «Μικρή Φαντασία » για πιάνο που την 
έγραψε το 1963(13 χρονών) παίζεται σήμερα από αρκετούς μαθητές των Ωδείων. Σε ηλικία 
16 χρονών γράφει τη μουσική για θέατρο βασισμένη πάνω στο έργο του αναγεννησιακού 
Πολωνού συγγραφέα Γιάν Κοχανόβσκι. Ήταν το «Διώξιμο των Ελλήνων Πρεσβευτών» που 
παίχτηκε στο Ζγκοζέλετς το 1966.Τότε ακόμα χωρίς να έχει ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις, 
συν-θέτει για μικτή χορωδία το ποίημα του Φώτη Αγγουλέ «Ένα Νησάκι» που αρκετές 
φορές το τραγούδησε και η «Μικτή Χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου 
Ηρακλείου -Αττικής».  
Από το 1968 αρχίζει τις συστηματικές μουσικές σπουδές. Αρχικά στο Βάουμπζιχ στη Μέση 
Μουσική Σχολή(1968-1970 )που την τελειώνει στο Πόζναν το 1972, στο θεωρητικό τομέα 
μουσικής θεωρίας και διεύθυνσης χορωδίας στην τάξη του Στανίσλαβ Κουλτσίνσκι. Στα 
χρόνια 1968-70 παίζει 2ο κλαρινέτο στη Συμφωνική Ορχήστρα του Βάουμπζιχ, ενώ από το 
1971-74,είναι μέλος της Πανεπιστημιακής Χορωδίας του Πόζναν. Το 1972 μαζί μα τον 
καθηγητή του της Διεύθυνσης οργανώνει το χορωδιακό συγκρότημα των 
Μαντρυγκαλιστών. 
Από το 1972 ως το 1977 σπουδάζει σύνθεση στην Ανώτατη Κρατική Μουσική Σχολή στην 
τάξη του διακεκριμένου Πολωνού συνθέτη και καθηγητή Φλόριαν Ντομπρόβσκι(1913-
2002).Το 1973 εμφανίζεται στο Πόζναν σαν συνθέτης με την «Σονάτα» του για πιάνο με την 
οποία και διακρίνεται. Τον ίδιο χρόνο οργανώνει και την «Ομάδα Νέων Δημιουργών».Στα 
χρόνια 1974-1976 συμμετέχει σε σεμινάρια νέων συνθετών που οργάνωσε η παγκόσμια 
μουσική οργάνωση Jeunesses Musicales.Το 1976 το έργο του «Εναλλαγές»για φλάουτο, 
βιολί, βιόλα και κόρνο παίζεται στο Ελσίνκι της Φιλανδίας στην Ακαδημία Ζαν Σιμπέλιους. 
Από τότε ανοίγει ο δρόμος για την Δυτική Ευρώπη: Αγγλία Γερμανία(δυτική) Ιταλία, όπου 
παίζονται έργα του. 
Στην Ελλάδα έρχεται για πρώτη φορά το 1978 όπου θα ζήσει πια μόνιμα. Την πρώτη 
εμφάνιση στη χώρα μας την κάνει το 1980 στις «Μέρες Σύγχρονης Μουσικής » που 
οργάνωσε το « Τρίτο Πρόγραμμα » με το γνωστό στο εξωτερικό έργο του «Εναλλαγές»που 
έγραψε το 1974. 
Το 1982 συνεργάστηκε με την Ραδιοφωνία του 3ου Προγράμματος της ΕΡΤ-1 και το 1983 με 
την Ραδιοφωνία της ΕΡΤ-2.Αξιζει να πούμε ότι η εκπομπή του «Μουσική στις Γειτονικές μας 
Χώρες»,απέκτησε μεγάλη ακροαματικότητα. 
Από το 1984 διευθύνει την «Μικτή Χορωδία» του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου 
Ηρακλείου Αττικής. Από το 1985 ως το 2008 ήταν Καλλιτε-χνικός Διευθυντής του «Ωδείου 
Χαϊμαντά» ενώ από 1985 ως το 1996 ήταν Καλλιτεχνικός Διευθυντής του «Ωδείου Αλίμου» 
καθώς και του Ωδείου Ριζοπούλου(1992 -2003).Από το 1996 ως το 2013 τέλη τα καθήκοντα 
του Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Ωδείο Πεντέλης – Τουρναβίτη όπως και στο Δημοτικό 
Ωδείο των Άνω Λιοσίων από το 2003-2008.Από το 2005 ως το 2008 διηύθυνε την 
Πολυφωνική Χορωδία του Δήμου Δυστείων της Νότιας Εύβοιας. Ενώ από το 2008 μέχρι της 
18 Ιανουαρίου του 2015 διεύθυνε την παιδική χορωδία του Πνευματικού Κέντρου Άγιος 
Γεώργιος στο Αλιβέρι.  
 Ο Νίκος Φυλακτός είναι κάτοχος του τίτλου Μάστερ της Τέχνης. Το όνομά του βρίσκεται 
ήδη σε αρκετές μουσικές εγκυκλοπαίδειες και λεξικά. 
Το 1985 συμμετείχε στα « Ηράκλεια » της Κρήτης με το έργο «Ηχολαβύρινθος». 



Και το 1986 στο ίδιο φεστιβάλ με το μουσικό του δράμα «Χώρα των Ονείρων». Τα έργα του 
διηύθυναν οι: Θόδωρος Αντωνίου, Αλκης Παναγιωτόπουλος, Αλίπι Νάϊντενοφ, Γιέζυ 
Βελάνικ, Τζιώρτζο Ρέντα κ.α.  
Το 1985 ανανεώνει τους δεσμούς του με την Πολωνία και ιδιαίτερα με τις Μουσικές 
Ακαδημίες της Κρακοβίας και του Πόζναν διδάσκοντας περιοδικά την ιστορία της ελληνικής 
μουσικής. 

Έλαβε επίσης μέρος στα εξής: 

1) Στο Φεστιβάλ της Ionesco με το « Κουαρτέτο Εγχόρδων»1983. 

2) Διαβαλκανικό Μουσικολογικό Συνέδριο στην Αράχοβα κοντά στους Δελφούς,1992. 

3) Μουσικά Μπιενάλε στο Παλέρμο της Ιταλίας,1992. 

4) Πολωνό-Λιθουανικό μουσικολογικό συνέδριο στην Κρακοβία το 1993,όπου πρώτο 
εκτελείτε το έργο του «Πέντε Πρελούδια»για σύνολο δωματίου και όπου επίσης 
παρουσίασε τις σκέψεις του για την «Μορφή και την Νέα Προγραμματική Μουσική». 

5)Το Πάσχα του 1996 στο Πόζναν της Πολωνίας παίχτηκε το «Κουαρτέτο Εγχόρδων»σε 
Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής». 

6)Σεπτέμβριος 1997.Συμμετοχή στην Διεθνή συνάντηση συνθετών και μουσικολόγων στην 
Nocera di Tirinese (Καλαβρία),όπου έγινε η παρουσίαση των έργων του. 

7) 28-1-1999.Κοσέντσα της Καλαβρίας (Ιταλία) Α΄ Παγκόσμια εκτέλεση του έργου « Μνήμες 
της Θάλασσας»(1998). 

8)21-5-1999.Μέγαρο Μουσικής Αθηνών: Α΄ παγκόσμια εκτέλεση του μουσικού 
παραμυθοδράματος «Δύο Ιστορίες για μια Σφεντόνα»(1997) (Κείμενο: Μαργαρίτας 
Δαλμάτη, με αφηγητή τον Τηλέμαχο Κρεβάϊκα και διεύθυνση ορχήστρας Θ. Αντωνίου.) 

9) 21-4-2002 Τεργέστη Ιταλίας. Εκτέλεση της «Σονατίνας» για πιάνο στο τριήμερο φεστιβάλ 
ελληνικής μουσικής. 

10) Ιανουάριος 2004 συμμετοχή στο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Ευρωπαϊκών Χωρών στη 
Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας με το Κουαρτέτο Εγχόρδων(1981-82). 

Στα χρόνια 1995-1996 εργάζεται αφιλoκερδός σε κέντρα επανένταξης όπου δίδαξε ιστορία 
της μουσικής. Από το 1998 ως το 2006 δίδασκε ανώτερα θεωρητικά στο «Χαλκιδόνιο 
Ωδείο»,ενώ από τον Μάιο του 2005 αναλαμβάνει την διεύθυνση της Πολυφωνικής 
Χορωδίας του Δήμου Δυστείων στην Νότια Εύβοια. Από το 2008 ως τον Ιανουάριο του 2015 
διευθύνει την παιδική χορωδία του Αγ. Γεωργίου στο Αλιβέρι. 
Έργα του μεταδόθηκαν από τις περισσότερες Ραδιοφωνίες του κόσμου. 
Αρχικά ο Νίκος Φυλακτός ήταν επηρεασμένος από την πολωνική και ελληνική μουσική 
παράδοση. Από το 1970 στρέφεται στο σεραϊσμό και στον αλεατορισμό. Παράλληλα 
ενδιαφέρεται με τα αρχαία ελληνικά τετράχορδα. Από το 1986 κάνει μια στροφή προς την 
ελληνική μας λαϊκή και δημοτική μουσική αξιοποιώντας ταυτόχρονα όλες τις τεχνικές του 
κατακτήσεις της δεκαετίας του 70.Η περίοδος αυτή εγκαινιάζεται με το «Ζεϊμπέκικο»για 
συμφωνική ορχήστρα,έργο που γρά-φτηκε το 1986.Ακολουθούν: το μουσικό δράμα «Χώρα 
των Ονείρων»( 1986), τα «Πέντε Πρελούδια»για σύνολο δωματίου(1990) η «Μνήμες της 
Θάλασσας» (1998) για υψίφωνο και σύνολο δωματίου κ.α. Προσπάθεια ενότητας του βυζα-
ντινού με το γρηγοριανό μέλος γίνεται στο «Requiem aeternam»(1987)για οκτά-φωνη μικτή 
χορωδία και στο «Stabat Mater»(1988) για τετράφωνη μικτή χορω-δία.Η α εκτέλεση του 
«Stabat Mater»έγινε το 1988 στα πλαίσια του 2ου Διεθνούς Χορωδιακού στην Αθήνα που 
οργάνωσε η «Αθηναϊκή Πολυφωνία» από την Μι-κτή Χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου 
του Δήμου Ηρακλείου-Αττικής υπό την διεύθυνση του συνθέτη. 

Ο Νίκος Φυλακτός το 1996 παίρνει το ανώτατο Βραβείο από το Υπουργείο Πολιτισμού της 
Πολωνίας για όλο του το συνθετικό του έργο. 



8 Μαΐου 2010 συμμετοχή στο συνέδριο για το παιδικό τραγούδι υπό την αιγίδα του 
«Πανελλήνιου Συλλόγου Διευθυντών Χορωδιών και οργανικών Συνόλων»,όπου εκφωνεί την 
εισήγησή του με «Ο κομφορμισμός και το κυνήγι των ιδεών». 

Πρόσφατα ξεκίνησε την συνεργασία με το μουσικολογικό διαδικτιακό περιοδικό << 
Diagonalis>> με θέμα την ελληνική μουσική. 
Στης 15 Φεβρουαρίου του 2015 βραβεύεται από τον Σύλλογο Μακεδόνων «Μέγας 
Αλέξανδρος» για όλη του μουσική δραστηριότητα και ως συνθέτης και ως μαέστρος.  
Κριτικές, Γνώμες για τον Νίκο Φυλακτό. 

Κύριε Φυλακτέ! 
Πήρα το γράμμα Σας με τις νότες του γιου Σας. …………………….. 
Το κομμάτι το μελέτησα στο πιάνο.Συμπέρασμα:έχει αξιόλογη μελωδική γρα-μμή.Πρόκειται 
για άτομο που πολλά υπόσχεται στο μέλλον.Πιστεύω η πρόοδός του στη μουσική σύνθεση 
να μας ικανοποιήσει όλους.Βοηθήστε τον να σπουδά-σει μουσική. 
Φιλικά 
Μίκης Θεοδωράκης 
Νέα Σμύρνη Απρίλιος 1966. 

Αυτό που κέντρισε την προσοχή στην συναυλία με έργα νέων συνθετών στο Πόζναν ήταν η 
«Σονάτα»για πιάνο του Νίκου Φυλακτού. 

«Γκαζέτα Ποζνάνσκα»29-3-1973. 
Ρίσαρντ Λούτσακ. 

Ο Νίκος Φυλακτός ασύγκριτος αυτοσχεδιαστής μας παρουσίασε το ώριμο «Κουαρτέτο 
Εγχόρδων» «In Memoriam» 
«Εξπρές Ποζνάνσκι» 29-5-1974. 
Μάρεκ Ζιελίνσκι. 

Ποιητικές Μέρες στο Σβίντβιν Πολωνίας. 

Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης το κάλυψε ο Νίκος Φυλακτός σπουδαστής της Ανώτατης 
Κρατικής Μουσικής Σχολής του Πόζναν,συνθέτης και πιανίστας όπως και το σύνολο 
δωματίου που έπαιξε το έργο «Εναλλαγές».Τα πιανιστικά του έ-ργα του νεαρού αυτού 
συνθέτη, δυναμικά, εκφραστικά,αλλά και νοσταλγικά, θε-ματικά είναι δεμένα με την πιο 
πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας, συνεπήραν το κοινό.Με μεγάλο ενδιαφέρον ακούσαμε και 
το έργο του «Εναλλαγές». 
«Τβούρτσοστς».Φεβρουάριος 1976. 

Ο συνθέτης Νίκος Μαμαγκάκης σε μια συνέντευξη στα «ΝΕΑ»από τις 22 Οκτω-βρίου 1979 
λέει: «Αν οι Έλληνες ήξεραν ακριβώς πόσο σπουδαίοι συνθέτες υπά-ρχουν αυτή τη στιγμή 
στην Ελλάδα θα νιώθανε μεγάλη περηφάνεια.Μάλιστα αυ-τές τις μέρες ήρθε και με βρήκε 
ένας νέος άνθρωπος 20τόσο χρονών, προσφυγό-πουλο απ΄την Πολωνία με τρανταχτές 
σπουδές και πολύ ταλέντο οποίος είναι ένα χρόνο εδώ και περιφέρεται χωρίς υπηκοότητα 
και ιθαγένεια,πενόμενος και κάνοντας μάθημα πιάνου για να ζήσει αντί να γράφει 
μουσική.Και κατέληξε κατηγορηματικά:Νίκος Φυλακτός είναι το όνομά του,να το 
θυμάστε!». 

Σύγχρονη Μουσική από το «Τρίτο». 

Από τη συναυλία με έργα μουσικής δωματίου Ελλήνων συνθετών ότι κυρίως κέντρισε την 
προσοχή μας ήταν οι «Εναλλαγές»για φλάουτο,βιολί,βιόλα και κόρνο(1974) του Νίκου 
Φυλακτού(1950)και οι εκτελέσεις των δύο έργων του Νίκου Σκαλκώτα……… 
Ο Φυλακτός που ακούμε για πρώτη φορά έχει σπουδάσει στην Πολωνία όπου και έζησε 
αρκετά πριν εγκατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα.Οι «Εναλλαγές»του επιβάλλονται χάρη 
στη συντομία-σπάνιο χάρισμα στους νεότερους συνθέτες-και την πυκνότητά τους. Αν δεν 



πρωτοτυπούν, ωστόσο πείθουν με την εναλλαγή χρωμάτων και διαθέσεων με μια εύστοχη 
τεχνική αντιστικτικής γραφής. 

Κριτική – Μουσική 
Από τον Φοίβο Ανωγιαννάκη.Επίκαιρα 19 Ιουνίου 1980. 

 
Για τον Νίκο Φυλακτό μετά από πολλά γράφει ο κριτικός και μουσικολόγος Κώστας 
Χαραλαμπίδης στην εφημερίδα «Νίκη»από τις 2 Μαρτίου 1994. 
«Στο «Ντιβερτιμέντο»αναπτύσσονται οι ικανότητες του συνθέτη στις παραλλαγές.Στην 
αρχή εκθέτει μια μικρή τονική φράση και μετά αρχίζει να μεταπλάθει κατά τρόπο νεότερων 
Ρώσων συμφωνιστών όπου οι θυελλώδεις εφορμήσεις,εναλλάσσονται με λυρισμούς και 
παθητικότητες.Είναι ένα άκρως ενδιαφέρον έργο που καθιερώνει τον Ν.Φυλακτό σαν έναν 
από τους εξέχοντες σύγχρονους συνθέτες μας..» 

Ο Θωμάς Ταμβάκος στους «Νέους Αγώνες Ηπείρου»(Τρίτη 30 Μαΐου 1995)σ΄ένα αφιέρωμα 
στους Έλληνες συνθέτες γράφει¨ «Ο Νίκος Φυλακτός είναι ένας απ΄τους σπουδαιότερους 
συνθέτες.Μαέστρος και μουσικολόγος με αξιολογότατη δράση και έργο.Είναι δε εκείνος 
που εισήγαγε τη Νέα Προγραμματική Μουσική.» 

Ο ίδιος μου έκανε αφιέρωμα στο περιοδικό Τζαζ και Τζαζ .Ιούνιος 1998 σελ.33. 

Στην ιταλική εφημερίδα «La Provincia»η μουσίκο-κριτικός Donatella Chiodo γράφει τα 
ακόλουθα: 

«ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΥ ENSEMBLE». 

«Ορισμένες φορές κάτι μπορεί να διακόψει την πλαστική ροή που διατρέχει τα κανάλια του 
μουσικού μονοπωλίου.Τότε αισθανόμαστε να μας σμπρώχνουν στα αισθαντικά τμήματα 
των σύγχρονων ηχητικών εργαστηρίων.Εδώ τα μονοπάτια δεν είναι χαραγμένα και η 
ακρόαση οδηγείται σε διαδρομές κουραστικές αλλά ερεθιστικές. Έτσι λοιπόν η πολύτιμη 
μουσική σπανιότητα που απολαύσαμε την Πέμπτη το βράδυ στην αίθουσα Caldor υπήρξε 
μία απόλυτη βύθιση σε μια απο-θήκη γεμάτη από ιδέες, ένα μικρό παράδειγμα μουσικού 
πειραματισμού. 

Μεσογειακές συνδέσεις είναι το ενδιαφέρον Multimedia πρόγραμμα που οργάνωσε το 
«Mikrokosmos Ensemble»και υποστηρίχθηκε από το πανεπιστήμιο αίθουσα ήταν 
ασφυκτικά γεμάτη. Το κοινό το μεγαλύτερο μέρος του οποίου απο-τελείτο από 
φοιτητές,παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον την πρώτη παγκό-σμια εκτέλεση του « 
Μνήμες; Της Θάλασσας»του Έλληνα συνθέτη Νίκου Φυλακτού κατά τη διάρκεια της οποίας 
προβλήθηκε η ταινία «Θάλασσα»του Αντόνιο Τριμάνι. 
Η ηχητική της μουσικής του Φυλακτού είναι γεμάτη ενέργεια,οι αρμονίες και οι 
ηχοχρωματικές αντιθέσεις καθαρές και φωτεινές χρήση των επαναλήψεων και των 
«θεμάτων»στο τραγούδι το οποίο επαφίεται στους μουσικούς,σοφή. 

……………………………………………. 

Μια βραδιά λοιπόν χαρακτηρισμένη από ένα τολμηρό επιχείρημα για να΄μαστε και στο 
πνεύμα της εποχής,χωρίς να προδίδει όμως τόσα χρόνια μουσικής έρευνας,που 
προκάλεσε,προξένησε περίεργα και που χρησιμοποίησε την γλώσσα των πολυμέσων ώστε 
να κατορθώσει να υπερβεί το υψωμένο παραπέτασμα του μουσικού μονοπωλίου.» 

La Provincia 31-1-1999. 

Στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»από τις 5-6 Ιουνίου 1999 ο γνωστός Έλληνας μουσικολόγος 
και μουσικοκριτικός Γιώργος Λεωτσάκος στο άρθρο του με τίτλο «Τριήμερο νέας 
μουσικής(ελληνικής και μη)στο Μέγαρο»,γράφει μ.α. 



«Το «Δύο ιστορίες για μια σφεντόνα»(Μαργαρίτας Δαλμάτη) του πολωνικής παιδείας Νίκου 
Φυλακτού, από τα πιο χυμώδη και πλούσια σε χρώμα ελληνικά έργα των τελευταίων 
χρόνων, εικονογραφεί το τρυφερότερο κείμενο, εναλλάσσοντας πλατιές, δραματικές 
χειρονομίες με ατμοσφαιρικότατους ιριδισμούς». 
Σημειώνουμε ότι το έργο αυτό που είναι παραμυθόδραμα γράφτηκε το 1997 και ήταν 
παραγγελία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 

«Jazz & Τζαζ» Φεβρουάριος 2005,απ΄τον Κορνήλιο Διαμαντόπουλο για το έργο «Αλεατορικά 
Σκίτσα» για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα (1974). 

«Η τέχνη του «τυχαίου»σε διαφορετική εκδοχή, ελεγχόμενη. Με ελεύθερο 
δωδεκαφθογγισμό, οργανώσεις ηχητικών μαζών, έντονη κινητικότητα, μελωδικά στοιχεία, 
μικροδιαστήματα και σύνθετες αντιστίξεις. Νεανικό έργο(1974) πυκνό, πραγματικά 
«σύγχρονο»Έργο γνώστη! Δυστυχώς είναι πολύ σύντομο, αλλά ουκ εν τω πολλώ το εύ!» 

 
Κριτικές, Γνώμες για τον Νίκο Φυλακτό. 

Κύριε Φυλακτέ! 
Πήρα το γράμμα Σας με τις νότες του γιου Σας. …………………….. 
Το κομμάτι το μελέτησα στο πιάνο. Συμπέρασμα: έχει αξιόλογη μελωδική γραμμή. 
Πρόκειται για άτομο που πολλά υπόσχεται στο μέλλον. Πιστεύω η πρόοδός του στη 
μουσική σύνθεση να μας ικανοποιήσει όλους. Βοηθήστε τον να σπουδάσει μουσική. 
Φιλικά 
Μίκης Θεοδωράκης 
Νέα Σμύρνη Απρίλιος 1966. 

Αυτό που κέντρισε την προσοχή στην συναυλία με έργα νέων συνθετών στο Πόζναν ήταν η 
«Σονάτα»για πιάνο του Νίκου Φυλακτού. 

«Γκαζέτα Ποζνάνσκα»29-3-1973. 
Ρίσαρντ Λούτσακ. 

Ο Νίκος Φυλακτός ασύγκριτος αυτοσχεδιαστής μας παρουσίασε το ώριμο «Κουαρτέτο 
Εγχόρδων» «In Memoriam» 
«Εξπρές Ποζνάνσκι» 29-5-1974. 
Μάρεκ Ζιελίνσκι. 

Ποιητικές Μέρες στο Σβίντβιν Πολωνίας. 

Το μουσικό μέρος της εκδήλωσης το κάλυψε ο Νίκος Φυλακτός σπουδαστής της Ανώτατης 
Κρατικής Μουσικής Σχολής του Πόζναν, συνθέτης και πιανίστας όπως και το σύνολο 
δωματίου που έπαιξε το έργο «Εναλλαγές».Τα πιανιστικά του έργα του νεαρού αυτού 
συνθέτη, δυναμικά, εκφραστικά, αλλά και νοσταλγικά, θεματικά είναι δεμένα με την πιο 
πρόσφατη ιστορία της Ελλάδας, συνεπήραν το κοινό. Με μεγάλο ενδιαφέρον ακούσαμε και 
το έργο του «Εναλλαγές». 
«Τβούρτσοστς».Φεβρουάριος 1976. 

Ο συνθέτης Νίκος Μαμαγκάκης σε μια συνέντευξη στα «ΝΕΑ»από τις 22 Οκτωβρίου 1979 
λέει: «Αν οι Έλληνες ήξεραν ακριβώς πόσο σπουδαίοι συνθέτες υπάρχουν αυτή τη στιγμή 
στην Ελλάδα θα νιώθανε μεγάλη περηφάνια. Μάλιστα αυτές τις μέρες ήρθε και με βρήκε 
ένας νέος άνθρωπος 20τόσο χρονών, προσφυγόπουλο απ΄ την Πολωνία με τρανταχτές 
σπουδές και πολύ ταλέντο οποίος είναι ένα χρόνο εδώ και περιφέρεται χωρίς υπηκοότητα 
και ιθαγένεια, πενόμενος και κάνοντας μάθημα πιάνου για να ζήσει αντί να γράφει 
μουσική. Και κατέληξε κατηγορηματικά: Νίκος Φυλακτός είναι το όνομά του, να το 
θυμάστε!». 

Σύγχρονη Μουσική από το «Τρίτο». 



Από τη συναυλία με έργα μουσικής δωματίου Ελλήνων συνθετών ότι κυρίως κέντρισε την 
προσοχή μας ήταν οι «Εναλλαγές»για φλάουτο, βιολί, βιόλα και κόρνο(1974) του Νίκου 
Φυλακτού(1950)και οι εκτελέσεις των δύο έργων του Νίκου Σκαλκώτα……… 
Ο Φυλακτός που ακούμε για πρώτη φορά έχει σπουδάσει στην Πολωνία όπου και έζησε 
αρκετά πριν εγκατασταθεί οριστικά στην Ελλάδα. Οι «Εναλλαγές»του επιβάλλονται χάρη 
στη συντομία-σπάνιο χάρισμα στους νεότερους συνθέτες-και την πυκνότητά τους. Αν δεν 
πρωτοτυπούν, ωστόσο πείθουν με την εναλλαγή χρωμάτων και διαθέσεων με μια εύστοχη 
τεχνική αντιστικτικής γραφής. 

Κριτική – Μουσική 
Από τον Φοίβο Ανωγιαννάκη. Επίκαιρα 19 Ιουνίου 1980. 

 
Για τον Νίκο Φυλακτό μετά από πολλά γράφει ο κριτικός και μουσικολόγος Κώστας 
Χαραλαμπίδης στην εφημερίδα «Νίκη»από τις 2 Μαρτίου 1994. 
«Στο «Ντιβερτιμέντο»αναπτύσσονται οι ικανότητες του συνθέτη στις παραλλαγές. Στην 
αρχή εκθέτει μια μικρή τονική φράση και μετά αρχίζει να μεταπλάθει κατά τρόπο νεότερων 
Ρώσων συμφωνιστών όπου οι θυελλώδεις εφορμήσεις, εναλλάσσονται με λυρισμούς και 
παθητικότη-τες. Είναι ένα άκρως ενδιαφέρον έργο που καθιερώνει τον Ν.Φυλακτό σαν έναν 
από τους εξέχοντες σύγχρονους συνθέτες μας..» 

Ο Θωμάς Ταμβάκος στους «Νέους Αγώνες Ηπείρου»(Τρίτη 30 Μαΐου 1995)σ΄ ένα 
αφιέρωμα στους Έλληνες συνθέτες γράφει¨ «Ο Νίκος Φυλακτός είναι ένας απ΄τους 
σπουδαιότερους συνθέτες. Μαέστρος και μουσικολόγος με αξιολογότατη δράση και έργο. 
Είναι δε εκείνος που εισήγαγε τη Νέα Προγραμματική Μουσική.» 

Ο ίδιος μου έκανε αφιέρωμα στο περιοδικό Τζαζ και Τζαζ .Ιούνιος 1998 σελ.33. 

Στην ιταλική εφημερίδα «La Provincia»η μουσίκοκριτικός Donatella Chiodo γράφει τα 
ακόλουθα: 

«ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΥ ENSEMBLE». 

«Ορισμένες φορές κάτι μπορεί να διακόψει την πλαστική ροή που διατρέχει τα κανάλια του 
μουσικού μονοπωλίου. Τότε αισθανόμαστε να μας σπρώχνουν στα αισθαντικά τμήματα 
των σύγχρονων ηχητικών εργαστηρίων. Εδώ τα μονοπάτια δεν είναι χαραγμένα και η 
ακρόαση οδηγείται σε διαδρομές κουραστικές αλλά ερεθιστικές. Έτσι λοιπόν η πολύτιμη 
μουσική σπανιότητα που απολαύσαμε την Πέμπτη το βράδυ στην αίθουσα Caldor υπήρξε 
μία απόλυτη βύθιση σε μια αποθήκη γεμάτη από ιδέες, ένα μικρό παράδειγμα μουσικού 
πειραματισμού. 

Μεσογειακές συνδέσεις είναι το ενδιαφέρον Multimedia πρόγραμμα που οργάνωσε το 
«Mikrokosmos Ensemble»και υποστηρίχθηκε από το πανεπιστήμιο αίθουσα ήταν 
ασφυκτικά γεμάτη. Το κοινό το μεγαλύτερο μέρος του οποίου αποτελείτο από φοιτητές, 
παρακολούθησε με μεγάλο ενδιαφέρον την πρώτη παγκόσμια εκτέλεση του « Μνήμες; Της 
Θάλασσας»του Έλληνα συνθέτη Νίκου Φυλακτού κατά τη διάρκεια της οποίας προβλήθηκε 
η ταινία «Θάλασσα»του Αντόνιο Τριμάνι. 
Η ηχητική της μουσικής του Φυλακτού είναι γεμάτη ενέργεια, οι αρμονίες και οι 
ηχοχρωματικές αντιθέσεις καθαρές και φωτεινές χρήση των επαναλήψεων και των 
«θεμάτων»στο τραγούδι το οποίο επαφίεται στους μουσικούς, σοφή. 

……………………………………………. 

Μια βραδιά λοιπόν χαρακτηρισμένη από ένα τολμηρό επιχείρημα για να΄μαστε και στο 
πνεύμα της εποχής, χωρίς να προδίδει όμως τόσα χρόνια μουσικής έρευνας, που 
προκάλεσε, προξένησε περίεργα και που χρησιμοποίησε την γλώσσα των πολυμέσων ώστε 
να κατορθώσει να υπερβεί το υψωμένο παραπέτασμα του μουσικού μονοπωλίου.» 



La Provincia 31-1-1999. 

Στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ»από τις 5-6 Ιουνίου 1999 ο γνωστός Έλληνας μουσικολόγος 
και μουσικοκριτικός Γιώργος Λεωτσάκος στο άρθρο του με τίτλο «Τριήμερο νέας 
μουσικής(ελληνικής και μη)στο Μέγαρο»,γράφει μ.α. 

«Το «Δύο ιστορίες για μια σφεντόνα»(Μαργαρίτας Δαλμάτη) του πολωνικής παιδείας Νίκου 
Φυλακτού, από τα πιο χυμώδη και πλούσια σε χρώμα ελληνικά έργα των τελευταίων 
χρόνων, εικονογραφεί το τρυφερότερο κείμενο, εναλλάσσοντας πλατιές, δραματικές 
χειρονομίες με ατμοσφαιρικότατους ιριδισμούς». 
Σημειώνουμε ότι το έργο αυτό που είναι παραμυθόδραμα γράφτηκε το 1997 και ήταν 
παραγγελία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 

«Jazz & Τζαζ» Φεβρουάριος 2005,απ΄τον Κορνήλιο Διαμαντόπουλο για το έργο «Αλεατορικά 
Σκίτσα» για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα (1974). 

«Η τέχνη του «τυχαίου»σε διαφορετική εκδοχή, ελεγχόμενη. Με ελεύθερο 
δωδεκαφθογγισμό, οργανώσεις ηχητικών μαζών, έντονη κινητικότητα, μελωδικά στοιχεία, 
μικροδιαστήματα και σύνθετες αντιστίξεις. Νεανικό έργο(1974) πυκνό, πραγματικά 
«σύγχρονο»Έργο γνώστη! Δυστυχώς είναι πολύ σύντομο, αλλά ουκ εν τω πολλώ το εύ!» 

--------------------------------------- 

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ έργα του ΝΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΤΟΥ. 

1. « Μικρή Φαντασία»για πιάνο – 1963. 
2. «Ένα Νησάκι» για μικτή χορωδία σε ποίηση Φώτη Αγγουλέ – 1966. 
3. «Σουίτα» για πιάνο – 1967. 
4. «Ελληνική Ραψωδία» για πιάνο -1967. 
5. «Σονατίνα»Αρ.1 για πιάνο -1971. 
6. « Σονατίνα»για κλαρινέτο και πιάνο – 1971. 
7. «Σπουδές» για κλαρινέτο σόλο – 1971. 
8. «Σονατίνα»για φλάουτο και πιάνο – 1972. 
9. «Ουβερτούρα»για συμφωνική ορχήστρα – 1972. 
10. «Σονάτα»για πιάνο – 1972. 
11. «Διάλογοι»για υψίφωνο, αντρική απαγγελία, χορωδία και σύνολο δωματίου, σε ποίηση 
του Πολωνού Cyprian Norwid – 1972. 
12. «Θέμα και Παραλλαγές»για συμφωνική ορχήστρα – 1973. 
13. «Μικρή Μουσική»για κρουστά – 1973. 
14. «In Memoriam» για κουαρτέτο εγχόρδων – 1973. 
15. «Αλεατορικά Σκίτσα»- για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα – 1974. 
16. «Εναλλαγές»για φλάουτο, βιολί, βιόλα και κόρνο – 1974. 
17. «Κονσέρτο»για πιάνο- 1975. 
18. «Συντοτράγος»μουσική παράσταση για δύο ηθοποιούς και δώδεκα σε κείμενο του 
Kazimierz Grochmalski – 1976. 
19. «Συμφωνία» για μεγάλη συμφωνική ορχήστρα – 1976. 
20. «Ευφωνίες» αρ.1, για δύο φλογέρες και κλασική κιθάρα. – 1976. 
21. «Ελληνικά Νησιά»καντάτα για υψίφωνο, άλτο, τενόρο, μπάσο, δύο αφηγητές, μικτή 
χορωδία και μεγάλη συμφωνική ορχήστρα – 1976,1977. 
22. «Ελληνική Εισαγωγή»για λαϊκή και συμφωνική ορχήστρα.- 1978. 
23. «Δύο τραγούδια»σε ποίηση της Ισμήνης Καραϊωσηφίδου – Πολίτου – 1978,1983. 
24. «Ευφωνίες»αρ.2 για δύο φλογέρες και κλασική κιθάρα – 1981. 
25. «Κουαρτέτο Εγχόρδων»-1982. 
26. «Σπουδή» για κρουστά – 1983. 
27. «Τραγούδια»σε ποίηση Μαρίας Πολυδούρη – 1983,1985. 
28. «Ηχολαβύρινθος»για ορχήστρα δωματίου - 1985. 



29. «Ζεϊμπέκικο»για συμφωνική ορχήστρα – 1986. 
30. «Νυκτωδία»για φαγκότο και πιάνο – 1986. 
31. «Χώρα των Ονείρων»μουσικό δράμα σε λιμπρέτο του Γιάννη Κωσταντέλλου – 1986. 
32. «Requiem Aeterna»για οκτάφωνη μικτή χορωδία – 1987. 
33. «Stabat Mater»για μικτή χορωδία – 1988 
34. «Δύο Κομμάτια» για πιάνο – 1988. 
35. «Πέντε Πρελούδια» για σύνολο δωματίου – 1990. 
36. «Divertimento» για ορχήστρα εγχόρδων – 1993. 
37. «Χωρίς Jazz»για φλάουτο, κλασική κιθάρα, μπάσο κιθάρα, πιάνο και ντραμς – 1995. 
38. «Σονατίνα»αρ.2 για πιάνο – 1995. 
39. «Sinfonietta» για ορχήστρα 1996. 
40. «Δύο ιστορίες για μια Σφεντόνα»,μουσικό παραμυθόδραμα, πάνω σε κείμενο της 
Μαργαρίτας Δαλμάτη – 1997. 
41. «Sonatina alla concertare» για κλαρινέτο και κουαρτέτο εγχόρδων – 1998. 
42. «Μνήμες της Θάλασσας»-για υψίφωνο, φλάουτο, κλαρινέτο, κλασική κιθάρα, πιάνο, 
βιολί και βιολοντσέλο – 1998. 
43. «Απόηχοι»για βιολί και πιάνο – 2001. 
44. «Στάσιμο» για μικτή χορωδία – 2008 
45. «Χαίρε Νύμφη» για μικτή χορωδία 2009. 
46. «Αλληλούια» για μικτή χορωδία 2009. 
47. « Σε μια άκρη της γης» σε ποίηση της Μαρλένας Σκουλά-Περιφεράκη για παιδική 
χορωδία και πιάνο – 2010.  
48. «Άνεμοι της πόλης»- για φλάουτο, ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο κιθάρα, πιάνο, ντραμς και 
βιολοντσέλο 2011 
49. «Πάντσια»- για φλάουτο, ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο κιθάρα, πιάνο, ντραμς και 
βιολοντσέλο 2011 
50. « Αναμνήσεις» για δύο βιολιά και πιάνο. 2014. 
51. Τραγούδια σε ποίηση Θόδωρου Σαντά 2015 – 16 
52. Τραγούδια σε στίχους Γωγώς Παζαροπούλου -2016 

 
ΜΟΥΣΙΚΗ για ΘΕΑΤΡΟ και ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ. 

1. «Το Διώξιμο των Ελλήνων Πρεσβευτών»βασισμένο στο δράμα του Πολωνού Jan 
Kochanowski (16ος αιώνας) – 1966. 
2. «Πλατφόρμα»,θέατρο του Kazimierz Grochmalski – 1976. 
3. «Η Ελληνική Πασχαλιά της Μαρίας Ρίζου» παιδικό θέατρο για ραδιόφωνο σε κείμενο του 
Χριστόφορου Μάλαμα – 1984. 
4. «Η Γατούπολη»ταινία σε σκηνοθεσία Ισμήνης Καραϊωσηφίδου-Πολίτου-1986,1987. 
5. «Χριστούγεννα στη Γατούπολη»σε σκην.της ίδιας – 1994. 

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕΥΕΣ και ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ. 

1. «Κοντσέρτο»για σαντούρι και συμφωνική ορχήστρα του Ηλία Ανδριόπουλου 
(ενορχήστρωση, διασκευή και επιμέλεια)-1993,1994. 
2. «Κοντσέρτο»για μπουζούκι και ορχήστρα του Θανάση Πολυκανδριώτη (ενορχήστρωση)-
1966. 
3. «Το Χρονικό της Αλώσεως»,ορατόριο του Γιώργου Χατζηνάσιου (ενορχήστρωση)-1977. 
4. «Διάφορες διασκευές τραγουδιών για μικτή χορωδία και χορωδία με πιάνο- 1984,1999. 
5. «Τα Τραγούδια της Μαρίας Νεφέλης του Σπύρου Κουλούρη – 2000. 
6. «Η Όπερα της Πεντάρας του Μπρέχτ σε μουσική Κούρτ Βάϊλ.-2001.  
7. «Ωδή στον Αλέξανδρό» του Γιώργου Χατζηνάσιου (ενορχήστρωση έξη τραγουδιών από 
την καντάτα του) 2004. 
8. «Ωδή, Θρήνος»του Μάριου Μελετίου.(ενορχήστρωση τραγουδιών)-2005,2006.  



9. Διασκευές και εναρμονίσεις 35 τραγουδιών για χορωδία και πιάνο του Ηλία 
Ανδριόπουλου – 2009. 
10. Ευλογητάρια – για μικτή χορωδία. Του Πέτρου Λαμπαδάριου του 
Πελοπονήσιου.(πεθ.1777) Μετ. από βυζαντινή σε ευρωπαϊκή γραφή Γρ. Κακούρης. – 2009. 
11. Διασκευές κομματιών blues για φλάουτο, ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο κιθάρα, πιάνο, 
ντραμς και βιολοντσέλο 2010-2011. 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ και ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

1. «Η Θεωρία της Μουσικής στην Αρχαία Ελλάδα»(στα Πολωνικά) – 1973. 
2. «Το Πρόβλημα του Αλέγκρο στις Σονάτες του Haydn»(Πολωνικά)- 1976. 
3. «Το μορφολογικό ζήτημα στη Σονάτα σε σι ελάσσονα του Λίστ» (Πολωνικά) 1976. 
4. «Μορφολογική Ανάλυση του έργου μου «Ελληνικά Νησιά» (Πολωνικά)-1977. 
5. «Η έντεχνη πολωνική μουσική και η σχέση της με την παράδοση (διάλεξη)-1980. 
6. «Σύστημα Μουσικής Παιδείας στην Ελλάδα»-1981.(για λογαριασμό της Επιτροπής 
Πολιτιστικού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος.) 
7. «Ο Ρόλος της Μουσικής στην Κοινωνία»-1985. 
8. «Η Σύγχρονη Μουσική και η Σχέση της με την Παράδοση» - 1987. 
9. «Η Μουσική Παιδεία στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας.»-1990. 
10. « Οι εθνικές μουσικές σχολές στα Βαλκάνια» -εισήγηση του Διεθνούς Διαβαλκανικού 
Μουσικολογικού Συνεδρίου-1992 
11. «Η Μουσική του 20ου αιώνα και η σχέση της με την ιστορία»-1993. 
12. «Μορφή και Νέα Προγραμματική Μουσική»- 1993. 
13. «Ζητήματα Τεχνοτροπιών Σύνθεσης από το γρηγοριανό μέλος στον 20ο αιώνα.-2003. 
14. Μουσικά άρθρα αφιερωμένα στην Σύγχρονη Πολωνική Μουσική - (περιοδικό 
«Πολύτονο»).- 2005 
15. «Κομφορμισμός και κυνήγι των ιδεών»-2010 
Επίσης διάφορα άρθρα μουσικού περιεχομένου σε ελληνικά και πολωνικά έντυπα.- μέχρι 
σήμερα. 
16. «Η ελληνικότητα στην λόγια ελληνική μουσική» - 2013 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ. 

1. «Κάρολος Συμανόβσκι,100 χρόνια απ΄τή γέννησή του. Γ. Πρόγραμμα ΕΡΤ.-1982. 
2. «Η Μουσική στις Γειτονικές μας Χώρες»ΕΡΤ 2 -1983. 
3. «Stabat Mater,από τον Παλεστρίνα στον Πεντερέτσκι.»ΕΡΤ2,1984. 
4. «Το Λαϊκό Θέατρο στα Βαλκάνια» του Βάλτερ Πούχνερ (μουσική επιμέλεια)ΕΡΤ2-1984. 
5. «Καλημέρα-Μια Καλημέρα με Κλασική Μουσική» ΕΡΤ 2-1985-86. 
6. «Η Ελληνική Μυθολογία στο Πεντάγραμμο» ΕΡΤ 2 – 1987. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ 

1.« Το Σύστημα Μουσικής Σημειογραφίας στο έργο του Γιάννη Χρήστου»της Alicja Gronau 
από τα Πολωνικά – 1987. 

Το έντονα πολιτικοποιημένο οικογενειακό περιβάλλον δεν άφησε αδιάφορο τον Νίκο 
Φυλακτό. Το κλίμα νοσταλγίας που επικρατούσε σε όλη την πολιτική προσφυγιά σημάδεψε 
θα λέγαμε και όλων τον «χαρακτήρα»της μουσικής του από τα πρώτα κιόλας βήματα. Οι 
αγώνες των γονιών του καθώς και του εκτελεσμένου θείου του που ήταν ποιητής και 
συνθέτης αναμφίβολα άσκησαν κάποια επιρροή στα ιδεολογικά του πιστεύω. Σύντομα 
όμως με την προσωπική του ωρίμανση τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Πολωνία 
θα αρχίσουν να δημιουργούν πολλά ερωτηματικά στον νεαρό τότε Νίκο Φυλακτό. Αρχικά η 
διάσπαση του ΚΚΕ μετά την 12 ολομέλεια του 1968,και πολύ σύντομα τα φοιτητικά 
γεγονότα του Μάρτη(1968) καθώς και η εισβολή των τανκ του Συμφώνου της Βαρσοβίας 
στην Τσεχοσλοβακία, το 1968,άρχισαν να δημιουργούν και τις πρώτες αμφιβολίες για το 
πόσο το καθεστώς αυτό είναι ικανό να εξασφαλίσει την ελευθερία του λόγου και την 



 


