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Ίλιον,  12-3-2015 

 Αρ. Πρωτ.: 8378 

 

Προς:  Τους Διευθυντές/ντριες των 

Δημοτικών  Σχολείων 

 

 

 

 
Αγαπητή κυρία Διευθύντρια/ κύριε Διευθυντά, 

             

 Όπως σας είναι γνωστό το Μουσικό Σχολείο Ιλίου δέχεται μαθητές και από το 
σχολείο σας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ενημερώσετε τους μαθητές της Στ 
τάξης ότι μπορούν να εγγραφούν στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου, μετά από εξετάσεις που 
διενεργούνται στο τέλος Ιουνίου (οι αιτήσεις υποβάλλονται στο σχολείο μας από αρχές 
Μαΐου)  και ύστερα από ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
σχολείου μας  www.mous-sxol-ilion.gr, όπου μπορούν να  ενημερωθούν με κάθε 
λεπτομέρεια για τη διαδικασία. 

             Μέχρι σήμερα το Μουσικό Σχολείο Ιλίου έχει παρουσιάσει πλούσια 
δράση. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα παρακάτω: έχουμε συνεργαστεί  με μεγάλες 
ορχήστρες όπως η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της 
ΕΡΤ κ.ά.  Έχουμε παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στη Λυρική Σκηνή, στις 
εκπομπές Μηχανή του χρόνου (ΝΕΤ), Στην υγειά μας ρε παιδιά (ALPHA) κ.ά. 

             Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου η Βυζαντινή Χορωδία του σχολείου 
μας έψαλλε τους Α΄ Χαιρετισμούς στον Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας Ιλίου με απευθείας 
μετάδοση από τη ΝΕΡΙΤ.  

             Την Παρασκευή 8, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου  στις 8.00 
μ.μ. στο Αμφιθέατρο του σχολείου θα παρουσιαστούν τα Μουσικά Σύνολα του 
σχολείου (ορχήστρες και χορωδίες ευρωπαϊκής και ελληνικής-παραδοσιακής 
μουσικής).   Όλες οι εκδηλώσεις του σχολείου μας αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας. 

           Η  παρουσία η δική σας καθώς και των μαθητών σας σε αυτές θα 
αποτελούσε ιδιαίτερη χαρά για μας. 

           Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τις ημέρες που θα επιθυμούσατε να 
έλθετε καθώς και τον αριθμό των μαθητών που θα παρακολουθήσουν. 

                                                                                                                              Σας ευχαριστώ, 
                                                                                                                               Ο Διευθυντής 

                                                                                                                Φώτης Μαρκόπουλος 
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