
Ο Πρόεδρος 
και τα μέλη 
του Συλλόγου 
σας εύχονται 
καλό καλοκαίρι!

Αγαπητοί συγχωριανοί θα θέλαμε 
να σας ενημερώσουμε πως φέτος 
διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες του 
Συλλόγου. Τηρώντας τα μέτρα 
προστασίας και κατόπιν ενημέρω-
σης των συγχωριανών, στις  30 
Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή,     
πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές 
ως είθισται  κάθε 2 χρόνια. 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: 
Κιντώνης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: 
Μποβιάτσης Ευστάθιος
Γεν. Γραμματέας: 
Ρέλλου Βασιλική του Παναγιώτη 
Ειδ. Γραμματέας: 
Ρέλλου Βασιλική του Βασιλείου
Ταμίας: 
Χαϊδόγιαννος Χαράλαμπος
Αναπληρωματικός ταμίας: 
Ρέλλος Βασίλειος
Έφορος: 
Κοντομίχος Αναστάσιος

Μέλη: 
Κατσαρός Βασίλειος
Κοντομίχος Λεωνίδας

Κουτσιούμπης Αντώνιος
Μαλακάσης  Δημήτριος
Μπάκας Δημήτριος

Αναπληρωματικά Μέλη: 
Μετάνοια Μαρία
Μπάκα Βούλα
Μπάκας Παναγιώτης
Τσούμου Σοφία

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Βραϊλιωτών στις 20 Μαρτίου 2022 
διεξήγαγε συνέλευση με σκοπό να 
συζητήσει θέματα που αφορούν το 
χωριό. Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν 
αρκετοί και ομόφωνα αποφασίστη-
κε πως η νέα διετία θα είναι μια πε-
ρίοδος στην οποία με θέληση και 
μεράκι τα μέλη θα προσπαθήσουν 
να κάνουν όσο το δυνατόν περισ-
σότερα έργα για να καλύψουν ορι-
σμένες από τις ανάγκες και τις επι-
θυμίες που έχουν εκφράσει κατά 
καιρούς οι συγχωριανοί μας. 

Στα πλαίσια των έργων η ανα-
ζήτηση μια καλής προσφοράς για 
την επισκευή της στέγης του κα-
φενείου είναι το κυριότερο μέλημα 
του Συλλόγου.

Εν συνεχεία ο Σύλλογος αφού 
ολοκλήρωσε την κατασκευή της 
παιδικής χαράς, σκοπεύει να 
ασχοληθεί με την δημιουργία ενός 
γηπέδου μπάσκετ.

«Για μια ακόμη χρονιά η κα-
θιερωμένη και αγαπημένη σε 
όλους τους συγχωριανούς και 
φίλους του χωριού μας, Γιορτή 
του καλαμποκιού...»  (σελ.2)

«Φέτος της Αγ. Κυριακής 
6-7/7/2022 όποιος επιθυμεί 
μπορεί να παρευρεθεί και να 
γιορτάσει το διήμερο αυτό, το 
εκκλησάκι του χωριού μας...» 
(σελ.2)

«Το τελευταίο Σαββατοκύρια-
κο του Ιουλίου θα εορταστεί...» 
(σελ.2)

«Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέ-
τος αρκετοί συγχωριανοί πα-
ρευρέθησανστο γραφικό χωριό 
μας για να γιορτάσουν το Άγιο 
Πάσχα...» (σελ2)

«Η πρώτη υπερπανσέληνος 
από τις συνολικά τρεις φετινές 
θα συμβεί την Τρίτη 14 Ιουνίου. 
Η πανσέληνος θα συμπέσει με 
την κοντινότερη προσέγγιση της 
Σελήνης...» (σελ.3)

«Όσοι επιθυμούν να προσκο-
μίσουν την κάρτα τους στον 
Σύλλογο για να παρουσιαστεί 
στο επόμενο τεύχος. Επίσης, 
όσοι...» (σελ.3)

Διεύθυνση γραφείων: Ακροπολίτου 4, 162 32 Βύρωνας http://vrailadoridos.wordpress.com
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Νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο



Εκδότης διευθυντής: 
Κιντώνης Γεώργιος 

Υπεύθυνος σύνταξης και
Υπεύθυνος ύλης: 
Το ΔΣ του συλλόγου Βραϊλιωτών  

Σχεδιαστική επιμέλεια:
Μετάνοια Ασπασία
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Νέα του χωριού

•  Για μια ακόμη χρονιά η κα-
θιερωμένη και αγαπημένη σε 
όλους τους συγχωριανούς και 
φίλους του χωριού μας, Γιορτή 
του καλαμποκιού δε θα πραγ-
ματοποιηθεί. Ας ελπίσουμε σε 
πιο αισιόδοξες μέρες.

• Φέτος της Αγ. Κυριακής 
6-7/7/2022 όποιος επιθυμεί 
μπορεί να παρευρεθεί και να 
γιορτάσει το διήμερο αυτό, το 
εκκλησάκι του χωριού μας, να 
ανταλλάξει νέα και ειδήσεις με 
τους συγχωριανούς στο κα-
φενείο του χωριού μας, στην 
πλατεία κάτω από τους πλάτα-
νους. Το χωριό μας μάς περι-
μένει!! Aς γεμίσουμε το χωριό 
μας με την παρουσία μας τους 
καλοκαιρινούς μήνες.

• Το τελευταίο Σαββατοκύρια-
κο του Ιουλίου θα εορταστεί η 
εικόνα του Αγ. Πορφυρίου. Θα 
υπάρξει σχετική ενημέρωση.

Πάσχα στο χωριό
 Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος 
αρκετοί συγχωριανοί παρευρέθη-
σαν στο γραφικό χωριό μας για 
να γιορτάσουν το Άγιο Πάσχα. Η 
πλατεία γέμισε με όμορφες φωνές, 
ο επιτάφιος στολίστηκε με μεράκι 
από τις γυναίκες του χωριού  και   
το Μεγάλο Σάββατο συγκεντρώθη-
καν όλοι  στην πλατεία του χωριού 
μας να ψάλουν μαζί το « Χριστός 
Ανέστη!». Ευχόμαστε κάθε χρόνο 
να έχουν τη δυνατότητα όλο και πε-
ρισσότεροι να δίνουν το παρόν και 
να γιορτάζουν τις Άγιες μέρες επι-
βεβαιώνοντας πως στο δικό μας  
χωριό οι άνθρωποι αποτελούν 
μέλη μιας μεγάλης οικογένειας!

Επιτάφιος 

Νύχτα μυρωμένη
Μ’ Απριλιού δροσούλα.

Το φτωχό εκκλησάκι
Λάμπει στην κορφούλα.

Μέσα ο Επιτάφιος
Του Χριστού και πλάι
ο παππάς σκυμμένος
ψαλμωδίες σκορπάει.

Λουλουδιών ολούθε
Μυρωδιά χυμένη.
Κι η μικρή καμπάνα
Θλιβερά σημαίνει.

Ήσυχος ο κάμπος
Κι όλη γύρω η φύση
Καρτεράει το ξύδι
Λες να προσκυνήσει.

Μα το θείο το ξύδι
Να, προβαίνει τώρα.
Από τα κεράκια
Λάμπει η κατηφόρα.

Αλίευση από το διαδίκτυο

Και γλυκιές 
παιδούλες
Ψέλνουνε 
τριγύρα:

«Έρραναν 
τον τάφο
Μυροφόρες 
μύρα».



πτει χρονικά με μια πολύ κοντινή 
προσέγγιση της Σελήνης. Η από-
σταση Γης-Σελήνης κυμαίνεται 
από 406.712 χιλιόμετρα (απόγειο) 
μέχρι 356.445 χιλιόμετρα (περί-
γειο), με μια μέση απόσταση περί-
που 384.500 χιλιομέτρων.Όταν η 
πανσέληνος συμβαίνει κοντά στο 
περίγειο, τότε θεωρείται ότι υπάρ-
χει υπερ-Σελήνη, σούπερ-Σελήνη 
ή υπερ-πανσέληνος, όροι που δεν 
είναι αστρονομικοί. Ο όρος, σύμ-
φωνα με την Αμερικανική Διαστη-
μική Υπηρεσία (NASA), εφευρέ-
θηκε από τον αστρολόγο Richard 
Nolle το 1979. Μια πανσέληνος 
στο περίγειο, καθώς είναι πιο κο-
ντά σε μας, φαίνεται έως 14% με-
γαλύτερη και 30% φωτεινότερη σε 
σχέση με μια πανσέληνο στο από-
γειο. Επίσης μια υπερ-πανσέλη-
νος είναι περίπου 8% μεγαλύτερη 
και 15% φωτεινότερη σε σχέση με 
μια μέση πανσέληνο.

Αλίευση από το διαδίκτυο
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Η πρώτη υπερπανσέληνος από 
τις συνολικά τρεις φετινές θα συμ-
βεί την Τρίτη 14 Ιουνίου. Η πανσέ-
ληνος θα συμπέσει με την κοντινό-
τερη προσέγγιση της Σελήνης στη 
Γη, με αποτέλεσμα το φεγγάρι να 
φαίνεται ελαφρώς μεγαλύτερο και 
φωτεινότερο από ό,τι συνήθως. Οι 
γηγενείς φυλές της Αμερικής ονό-
μαζαν τη συγκεκριμένη πανσέληνο 
“της Φράουλας”, επειδή συνέπιπτε 
με την κορύφωση της εποχής για 
την ωρίμανση και τη συλλογή του 
δημοφιλούς φρούτου.

Στις 13 Ιουλίου θα ακολουθήσει 
μια δεύτερη υπερπανσέληνος, 
ενώ η τρίτη και τελευταία για φέτος 
θα συμβεί στις 12 Αυγούστου και 
μάλιστα θα συμπέσει σχεδόν με 
το αποκορύφωμα των διαττόντων 
Περσείδων. Καθώς λόγω της ελ-
λειπτικής τροχιάς του φεγγαριού 
γύρω από τη Γη αυξομειώνεται 
συνεχώς η απόσταση μεταξύ των 
σωμάτων, υπερ-πανσέληνος συμ-
βαίνει όταν η πανσέληνος συμπί-

Κοινωνικά

Γεννήσεις

Ο Λουκάς Κοντομίχος και η 
σύζυγός του Αναστασία Γού-
ναρη απέκτησαν κοριτσάκι. 
Τους ευχόμαστε να ζήσει, να 
είναι γερό και καλότυχο.

Η Βασιλική Π. Ρέλλου και ο 
σύζυγός της Θεοτόκης Νίκος 
απέκτησαν αγοράκι. Τους ευ-
χόμαστε να τους ζήσει, να είναι 
γερό και καλότυχο.

Πένθη

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στην 
Αθήνα ο Τσώνος Γεώργιος του 
Ιωάννου. Θερμά συλλυπητή-
ρια στους οικείους.

Απεβίωσε και κηδεύτηκε στο 
νεκροταφείο Βραΐλας ο Κοντο-
μίχος Δημήτριος του Ευθυμίου 
(Φύλακας). Θερμά συλλυπητή-
ρια στου οικείους.

(*για οποιαδήποτε παράλειψη 
παρακαλούμε επικοινωνεί-
στε με τη Βασιλική Β. Ρέλλου 
6979422450)

Κάρτες από επαγγελματίες 
Όσοι επιθυμούν να προσκομίσουν την κάρτα τους στον Σύλλογο για να 
παρουσιαστεί στο επόμενο τεύχος.
Επίσης, όσοι δεν έχετε λάβει την  εφημερίδα παρακαλούμε να αποστεί-
λετε το email σας στη Βασιλική Β. Ρέλλου (vicky_rellou@hotmail.com).

Η εντυπωσιακή υπερπανσέληνος 
«της φράουλας», η πρώτη για το 2022!
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Εισφορές
Συλλόγου:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ

- ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ...250€
- ΜΠΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ...250€
- ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ...200€
- ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ...200€
- ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ...200€
- ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ...200€
- ΡΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ...100€
- ΚΙΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ...100€
- ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ...100€
- ΤΣΙΜΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ...100€
- MEΤΑΝΟΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ...100€
- ΚΟΡΝΕΖΟΣ ΣΑΚΗΣ...50€
- ΡΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ...50€
- ΡΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ...50€
- ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ...50€
- ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ...50€
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 
CHRISTA BEEKE...50€
- ΜΠΑΚΑ - ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗ 
ΒΟΥΛΑ...40€
- ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ...20€
- ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ...20€
- ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ...20€
- ΡΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ...20€
- ΡΕΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ...20€

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

- ΧΑΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΧΑΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ...50€
- ΧΑΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΙΣ 
ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΗΣ...50€
- ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ...50€
- ΤΣΙΜΕΚΑ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΠΑΤΡΟΣ 
ΤΗΣ ΑΘΑN. ΤΣΙΜΕΚΑ ...20€

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΦΥΛΑΚΑΣ)

- ΟΙΚ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥΣ...50€
- ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΤΟΤΑ...30€
- ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ...30€
- ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΤΕΤΑ...20€
- ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΛΟΥΚΑΣ...20€
- ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ...20€


