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GREEK OLYMPIC SOCIETY [GOS]
Greek Olympic Society [GOS] is the new name

for the Greek Olympic Club that was founded in the
1960s.

The new name reflects the broadening of our
goals and enhanced mission in the Hellenic
community of Columbus

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ
    Η Ελληνική Ολυμπιακή Λέσχη [ΕΟΛ] είναι το καινούργιο 
όνομα του "Ελληνικός Ολυμπιακός  Σύλλογος" ο οποίος  
ιδρύθηκε στα 1960. 

Το νέο όνομα  δείχνει την ευρύτητα των νέων σκοπών 
μας και τη μεγαλοποίηση της αποστολής για την Ελληνική 
κοινότητα του Κολόμπους

PRIMARY GOALS OF GOS
 Promote fraternal fellowship and social

interaction among all who embody Hellenic
principles and traditions

 Organize philanthropic projects on behalf of
the Hellenic community in association with the
Greek Orthodox Cathedral of Columbus

 Undertake athletic and educational activities to
promote our heritage of the Olympic Ideals of
"sound mind in a sound body" for members
and for the youth of the Hellenic community

ΚΥΡΙΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΟΛ
 Να προάγουμε αδελφικότητα  και κοινωνικές  

σχέσεις μεταξύ όλων που φιλοδοξούν για 
Ελληνιστικές αρχές και παραδόσεις.

   Να οργανώνουμε φιλανθρωπικά προγράμματα για 
την Ελληνική κοινότητα σε συνδυασμό με τον 
Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Κολόμπους

  Να οργανώνουμε συχνά αθλητικούς αγώνες και 
εκπαιδευτικά προγράμματα   για την προαγωγή του 
Ολυμπιακού ιδεώδες "νους υγιής εν σώματι υγιή"
δια τα μέλη και την νεολαία της κοινότητος μας

GOS MEMBERSHIP
Members meet every 2nd Thursday of each

month [except during the summer months] at our
Church at 6 pm sharp

Members serve on several committees that
report at each meeting

Brief educational programs are arranged for
each meeting and for the community at large

Refreshments and food are served at each
meeting

Members pay $50 annual dues [Dues can be
waived for young people to encourage them to join]

"Kafeneio" type of interactions follow the formal
part of the meetings with members playing games
or discussing contemporary issues

Members socialize by sitting together το cheer
the Columbus Crew Soccer team

ΕΟΛ ΜΕΛΗ
     Τα μέλη συνεδριάζουν κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 
[εκτός από τους μήνες του καλοκαιριού] στην εκκλησία 
στις 6 μμ  ακριβώς
   Τα μέλη υπηρετούν σε επιτροπές και δίνουν αναφορές 
σε κάθε συγκέντρωση
   Σύντομα εκπαιδευτικά προγράμματα οργανώνονται για 
κάθε συγκέντρωση και για την κοινότητα εν γένει
   Αναψυκτικά και φαγητά σερβίρονται σε κάθε 
συγκέντρωση της Λέσχης
    Τα μέλη πληρώνουν ετήσια τέλη $50 δολαρίων [νέοι και 
φοιτητές ενθαρρύνονται να γίνουν μελή χωρίς τέλη]
    Παιχνίδια τύπου "Καφενείου"   γίνονται μετά από τη 
λήξη της συγκεντρώσεως όπως τάβλι, χαρτιά, σκάκι, 
τυπικές συζητήσεις και επιχειρήματα για επίκαιρα θέματα   
   Τα μέλη κάθονται μαζί και  παροτρύνουν με φωνές και 
συνθήματα τους ποδοσφαιριστές της ομάδος  "Πλήρωμα"

GOS PROJECTS AND PROGRAMS
Organize and manage the "Lamb Roast"

concession at the annual "Greek Festival" that
benefits the Greek Orthodox Cathedral
Several Sundays a year, the Olympic Society

serves as the main host to greet the parishioners to
the church and serve coffee after the liturgy

Organize social events such as dinner dances
with Greek and other music, picnics, excursions,
tail-gate BBQ, athletic events that will be open to
the entire Hellenic community

Organize a place for a "Kafeneio" to be used by
the elders of the community and young adults for
traditional games and social interactions

Promote the educational programs of sister
Hellenic organizations like Hellenic Heritage
Foundation, the Greek School of the Cathedral, the
Greek Department of the Ohio State University, the
student associations, and make awards and give
scholarship to deserving community members who
achieve excellence

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ  ΕΟΛ
   Τα μέλη οργανώνουν και διευθύνουν το περίπτερο 
"Αρνί της Σούβλας" στο ετήσιο  "Ελληνικό Πανηγύρι" τα
έσοδα του οποίου διαθέτονται για την εκκλησία. 
  Ορισμένες Κυριακές, τα μέλη προσφέρουν υπηρεσίες 
στην Εκκλησία όπως να χαιρετούν τους εκκλησιαζόμενους 
και να σερβίρουν καφέ μετά την λειτουργία 
  Τα μέλη οργανώνουν κοινωνικά προγράμματα όπως 
χοροεσπερίδες με Ελληνικές και Αμερικανικές ορχήστρες, 
εξοχικές διασκεδάσεις, εκδρομές, αθλητικούς αγώνες για 
ολόκληρη την Ελληνική παροικία
   Οργανώνεται λέσχη τύπου "Καφενείο"  για τους 
συνταξιούχους και πρεσβύτερους της κοινότητος και 
νεαρούς για να παίζουν τα παραδοσιακά παιχνίδια
  Προωθούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων 
Ελληνικών οργανισμών όπως Ίδρυμα  Ελληνικής 
Κληρονομιάς, Ελληνικό Σχολείο, Τμήμα Ελληνικών 
Σπουδών του Πολιτειακού Πανεπιστήμιου του Οχάιο, 
φοιτητικοί σύλλογοι, και απονέμονται βραβεία και 
υποτροφίες σε άξια επαίνου  μέλη της κοινότητος οι οποίοι 
υπερέχουν και εξέχουν 
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GOS ACTIVE COMMITTEES & Co-CHAIRMEN
 Executive Committee - Pres. - Lee Adamantidis

291-2002; Vice Pres. - Chris Bouzounis 464-4001;
Secretary - Byron Solomonidis 486-3239; Mike
Moraitis - Treasurer - 529-8738

 Activities/Social Committee -Lee Adamantidis
457-0585; Stelios Giannopoulos 235-1234, Mike
Moraitiis 529-8738

 Athletic committee -Chris Bouzounis 464-4001;
John Zissis 457-6881

 Membership Committee - Nick Geldis 236-8720
 Education Committee - John Gegas 451-3473

George Dedes 847-4123
 Public Relations Committee - E Paul Taiganides

451-4112; Denny Mardas - 262-6550
 Financial Committee- Lee Adamantidis 457-0585

ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ
 Εκτελεστική Eπιτροπή- Πρόεδρος -Ηλίας Αδαμαντίδης  

291-2002,  Αντιπρόεδρος -Χρήστος Μπουζούνης, - 464-
4001, Γραμματεύς - Βύρων Σολομονίδης  486-3239,
Μιχάλης Μοραΐτης 529 8738

 Εκδηλώσεις /Κοινωνική Eπiτροπή - Ηλίας Αδαμαντίδης   
457-0585, Στέλιος Γιαννόπουλος 235-1234, Μιχάλης 
Μοραΐτης 529-8738

 Επιτροπή Αθλητισμού- Χρήστος Μπουζούνης 464-4001,
Ιωάννης Ζήσης 457-6881

 Επιτροπή για Μέλη- Νίκος Γκέλδης 236-8720
  Εκπαιδευτική Επιτροπή - Ιωάννης Γέγας 451-3473;

Γεώργιος Δέδες  847-4123
 Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων -  Ελισαίος Παύλου 

Ταïγανίδης 451 4112 Ντένη Μάρδας 262-6550
 Επιτροπή Οικονομικών- Ηλίας Αδαμαντίδης 457-0585

BRIEF HISTORICAL BACKGROUND
In the late 1960s, the recently arrived young

men from Greece felt acutely the lack of football in
Columbus, soccer football that is, and in
coordination with other ethnic groups formed a
soccer league. The Greek Olympic Club sponsored
a team that included players from Greece, Turkey,
Africa, competing against teams from Balkan
countries, Europe, America, etc

The Olympic Club organized highly successful
dinner dances that raised money for the church and
for the Club.

Olympic Club officers and members were
instrumental in the success of the inaugural
"Greek Festival", an event that since 1973 has
grown into one of the major ethnic celebration of
Columbus; [an idea whose time had come]

When the Olympic Club began organizing Greek
dinners, the church kitchen lacked the necessary
silverware, pots and pans, tables and chairs. All
those were purchased for the church by the
Olympic Club.

The Greek Olympic Club organized annual formal
dinner dances that featured famous orchestras
including the "Trio Bel Canto" that was featured in
the celebrations of the 25th Anniversary of the
"Greek Festival"

Several students in elementary schools in Greece
were sponsored with financial aid by the Greek
Olympic Club.

Money saved by the Greek Olympic Club for a
soccer field of its own, were instead donated to the
Church and were used as seed money for the
development of the Cathedral .

ΣΥΝΤΟΜΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  Στα τέλη της δεκαετίας του 1960,  οι νέοι μετανάστες από 
την Ελλάδα αισθάνθηκαν πολύ την έλλειψη του 
ποδοσφαίρου στο Κολόμπους, και με συνεργασία άλλων 
εθνικών οργανισμών διοργάνωσαν πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου.  Ο Ελληνικός Ολυμπιακός Σύλλογος 
ανεδείχθη μια ομάδα με παίκτες από την Ελλάδα, την 
Τουρκία, την Αφρική, και έπαιζε με ομάδες από Βαλκανικά 
κράτη, Ευρώπη, Αμερική κτλ.
   Ο Ολυμπιακός Σύλλογος διοργάνωσε πολύ πετυχημένες 
χοροεσπερίδες με τοις οποίες μάζεψε χρήματα για την 
εκκλησιά και την ποδοσφαιρική ομάδα
  Ενεργά μέλη του Ολυμπιακού Συλλόγου πρωτοπόρησαν 
στο εναρκτήριο "Ελληνικό Πανηγύρι" το 1973, το οποίον 
έχει γίνει ένα από τους μεγαλύτερους εθνικούς  
εορτασμούς του Κολόμπους, [μια καλή ιδέα της οποίας η 
ώρα είχε φτάσει]
   'Oταν ο Σύλλογος άρχισε να οργανώνει Ελληνικές 
χοροεσπερίδες, η μικρή κουζίνα της εκκλησίας δεν είχε 
αρκετά μαχαίρια, ούτε πιρούνια,  καζάνια, καρέκλες, 
τραπέζια. Ο  Σύλλογος τα αγόρασε και από τότε άρχισαν 
τα φημισμένα γλέντια στην Εκκλησία
   Ο Ελληνικός Ολυμπιακός Σύλλογος διοργάνωσε τις 
πρώτες επίσημες χοροεσπερίδες στις όποιες 
παρουσιάστηκαν φημισμένες ορχήστρες σαν το "Τρίο 
Μπέλ Κάντο" που διασκέδασε τον κόσμο απίθανα  στις 
γιορτές της 25ης επετείου για το "Ελληνικό Πανηγύρι"
   Ο Ολυμπιακός Σύλλογος βοήθησε με χρήματα λίγους  
φτωχούς μαθητές δημοτικών σχολείων στη Ελλάδα τότε 
που υπήρχε φτώχια.
   Ο Σύλλογος μάζευε χρήματα για να αγοράσει έδαφος για 
γήπεδο ποδοσφαίρου. Αλλά τα  έδωσε όλα στην εκκλησία 
και έτσι συντέλεσε στην ανέγερση του Καθεδρικού Ναού 
μας δια το οποίον είμαστε υπερήφανοι

YOU ARE INVITED
We are proud for our past and we have faith

and vision for the future. Please join our
mission and work with us to preserve our Greek
traditions and promote Olympic ideals in our
growing Hellenic community

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΣΘΕ
   Είμαστε υπερήφανοι για το παρελθόν και έχουμε 
πίστη για το μέλλον. Σας παρακαλούμε, λοιπόν, να 
γίνετε ενεργά μέλη για να συνεργασθούμε για τους 
ιερούς σκοπούς μας, και να διατηρήσουμε τις 
Ελληνικές παραδόσεις και τα Ολυμπιακά ιδεώδη


