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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
Μεγάλθ επιτυχία του Μεγαρικοφ Ακλθτιςμοφ 

Ο Βφηασ Μεγάρων ςτθ Γ’ Εκνικι 
 
 τον τελευταίο από τουσ αγϊνεσ μπαράη για τθν άνοδο ςτθ Γ’ Εκνικι, ο Βφηασ Μεγάρων κζρδιςε 
επάξια τθν “Ελλάσ Ποντίων” με ςκορ 1-4 ςτο γιπεδο τθσ Προοδευτικισ. Με τθ ςπουδαία αυτι νίκθ 
ςφράγιςε και τυπικά τθν άνοδό του ςτθ Γ’ Εκνικι Κατθγορία, που είναι θ καλφτερθ επιβράβευςθ για τθ 
ςκλθρι δουλειά και τθν όλθ προςπάκεια παικτϊν, τεχνικϊν και διοίκθςθσ. 
 Η ιςτορία τθσ ομάδασ ξεκινάει το 1928, όταν μακθτζσ του Γυμναςίου Μεγάρων ίδρυςαν τθν 
ποδοςφαιρικι ομάδα “Α.Γ.. Βφηασ Μεγάρων”, τιμϊντασ το Βφηαντα το Μεγαρζα, ιδρυτι του Βυηαντίου. 
Όχι τυχαία, το ζμβλθμά του κοςμείται από τθν κεφαλι του Βφηαντα και τα χρϊματα κίτρινο και μαφρο, τα 
χρϊματα του Βυηαντίου. Από τθν ίδρυςι του και για τριάντα ςχεδόν χρόνια, θ ζλλειψθ γθπζδου δεν άφθνε 
πολλά περικϊρια διακρίςεων, περιορίηοντασ τθν ομάδα ςε τοπικοφσ αγϊνεσ και ανεξάρτθτα, τοπικά, 
πρωτακλιματα. Σο 1957 νοίκιαςε ζνα χϊρο που χρθςιμοποιικθκε ςαν γιπεδο και αναγνωρίςτθκε από τθν 
ΕΠΟ. Σθν αμζςωσ επόμενθ περίοδο ξεκίνθςε επίςθμα τθν αγωνιςτικι του πορεία ςτθ Δ’ Κατθγορία τθσ 
Ζνωςθσ Πειραιά και με μια ςτακερά νικθφόρα πορεία ζφταςε τελικά να αγωνίηεται ςτθν Α’ Εκνικι 
Κατθγορία, όπου παρζμεινε για τζςςερα χρόνια (1966–67 ζωσ 1969–70). Αξίηει επίςθσ να ςθμειϊςουμε οτι 
το 1964 ζφταςε μζχρι τα προθμιτελικά του Κυπζλλου Ελλάδοσ. 

Με τθ φανζλα του Βφηαντα ζχουν αγωνιςτεί μορφζσ του Ελλθνικοφ ποδοςφαίρου, όπωσ ο Κώςτασ 
Νεςτορίδθσ, ο Γιώργοσ Πετρίδθσ, ο Νίκοσ Αλζφαντοσ, ο Θανάςθσ Μπζμπθσ, ο Ηλίασ Ρωςίδθσ, ο 
Μπάμπθσ Κοτρίδθσ, ο Νίκοσ εβαςτόπουλοσ και άλλοι. Λαμπρι ιταν θ καριζρα του Μεγαρίτθ διεκνι 
άςςου των γθπζδων του άκθ Κουβά, ο οποίοσ αγωνίςτθκε και ςτον Πανακθναϊκό ενϊ πολλι ςθμαντικι 
ιταν και θ προςφορά άλλων Μεγαριτϊν, που διζπρεψαν με τθ φανζλα του ςτθν Α’ Εκνικι, όπωσ οι 
Λευτζρθσ Κεφαλόπουλοσ, Σάςοσ Εμμανουιλ, Άγγελοσ Δζςκοσ, Οδυςςζασ Παςςαλισ, Γιάννθσ Διπλάρασ, 
Πζτροσ Μποφςουλασ, Σάκθσ βίγγοσ.  
 Αυτι τθν περίοδο ο Βφηασ αγωνιηόταν ςτο τοπικό πρωτάκλθμα ΕΠ Δυτικισ Αττικισ, ζδειξε όμωσ 
από νωρίσ τισ διακζςεισ του, διατθρϊντασ μια ςτακερά νικθφόρα πορεία, που τελικά τον οδιγθςε ςτθν 
κατάκτθςθ του Πρωτακλιματοσ  και ςτθ ςυνζχεια με τθν διαδικαςία των play off ςτο ςθμείο, που ςιμερα   
αξίηει όλοι να πανθγυρίςουμε: τθν άνοδό του ςτθ Γ’ Εκνικι. 
 
 Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ταμοφλθσ, πανθγφριςε και ςυνεχάρθ με τθν εξισ διλωςθ: 
«ΘΡΙΑΜΒΟΣ!!! 
Η ιςτορική ομάδα ποδοςφαίρου των Μεγάρων ο ΒΥΖΑΣ κζρδιςε επάξια την άνοδό του ςτην Γ! ΕΘΝΙΚΗ, ςε 
αγώνεσ play off, μετά την κατάκτηςη του πρωταθλήματοσ ςτον όμιλό του. Άλλη μια μεγάλη αθλητική 
επιτυχία για τον Δήμο μασ. Θερμά ςυγχαρητήρια ςτουσ ποδοςφαιριςτζσ, ςτην προπονητική ομάδα, ςτην 
πρόεδρο και ςτο Δ.Σ, ςτουσ χορηγοφσ καθώσ και ςτουσ υπζροχουσ φιλάθλουσ που ςτήριξαν με θζρμη και 
πάθοσ την ομάδα, τόςο εντόσ όςο και εκτόσ ζδρασ.» 
 

 

 


