Όλα έτοιμα για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου στο Γάζι

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018
Με τη δέουσα λαμπρότητα, η Δημοτική Αρχή Μαλεβιζίου, οι μαθητές των σχολείων, οι
εκπρόσωποι των τοπικών συλλόγων, των φορέων και των αρχών, θα τιμήσουν και εφέτος
τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας, στο Γάζι.
Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων περιλαμβάνει:

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου, στις 10:30, θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνου από τους μαθητές των σχολείων του Γαζίου και της Αγίας Μαρίνας,
στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στο Τσαλικάκι.

Την Κυριακή 25 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως
της Θεοτόκου στο Γάζι και θα ακολουθήσει στις 12:00 η παρέλαση των μαθητικών τμημάτων
και των μελών συλλόγων επί της λ. Ελευθερίου Βενιζέλου.
Η αφετηρία της παρέλασης θα είναι από τη συμβολή της λ. Ελ. Βενιζέλου με την οδό
Καμαριώτη με τερματισμό τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην δυτική έξοδο του Γαζίου. Η
συγκέντρωση των συμμετεχόντων στην παρέλαση θα γίνει στις 11:00 με χώρο
συγκέντρωσης των μαθητών των δημοτικών σχολείων, του γυμνασίου και του λυκείου,
καθώς και των μελών των πολιτιστικών συλλόγων και των φορέων, να είναι η λ. Ελ.
Βενιζέλου, στο ύψος του σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκη. Για τα παιδιά των νηπιαγωγείων και
των παιδικών σταθμών, η οδός Μακεδονίας στη συμβολή της με την Ελ. Βενιζέλου.

Τα τμήματα θα παρελάσουν με την εξής σειρά:

Νηπιαγωγείο «Τα Μελισσάκια μας»
Προνηπιαγωγείου «Τα Μελισσάκια μας»
Πολιτιστικός Σύλλογος Γαζίου
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Μαρίνας
Πολιτιστικός Σύλλογος Κρουσώνα
Πολιτιστικός Σύλλογος Δαμάστας
Πολιτιστικός Σύλλογος Μονής
Αθλητικό σωματείο ΑΛΜΥΡΟΣ
Σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας
Ναυταθλητικός Όμιλος Γαζίου
Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων - Παράρτημα Ηρακλείου
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Λόγω της παρέλασης, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές παρεμβάσεις από την Τροχαία και
παρακαλούνται οι διερχόμενοι οδηγοί να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί.

Μετά το πέρας της παρέλασης θα προσφερθεί μπουφές στο ΚΑΠΗ Γαζίου, επί της Ελ.
Βενιζέλου για όλους τους συμμετέχοντες στην παρέλαση, προσφορά του Δημοτικού
Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας & Παιδείας Μαλεβιζίου (ΔΟΚΑΠΠΑΜ)

{gallery}../ArticleImages/Grafeio_Typou/Deltia_Typou/2018/03/2018_03_21_eortasmos_25hs_
martiou{/gallery}

2/2

