
About 
This program will provide scholarships to qualified Senior High School Students who have been accepted to an accredited College or University 

Purpose 
• Reward our High School Seniors for their achievement 
• Align with similar programs other Greek Orthodox Churches offer 
• Improve our church image 
• Bring the parishioners closer 
• Expand the benefits for the stewards 

Details 
• The Program will be funded annually by donations and fund raising events 
• The Goal will be to collect $X per year and distribute it to Y qualified candidates 
• The program can be used as a platform and process for a steward to offer a named scholarship.  For example, someone might want to offer 

a named scholarship in someone’s memory and award it to a specific qualified applicant of his/her choice or let the committee decide 

Types 
Parish scholarship – This scholarship is given based on criteria decided by the Scholarship committee.  The scholarship funds come from 
donations kept in the scholarship account.  The amount is between $500 - $1,000. 
Plakias Scholarship – This scholarship is given based on criteria decided by the Scholarship committee.  The scholarship funds are derived from  
the interest earned on the Plakias Fund account.  The amount is $500.  (It will take time for this Fund to give a scholarship, since the amount is 
derived from the interest only.)  
Named Scholarship – This scholarship is given by an individual, family or organization.  It could be one time only or as many times as the donor  
decides.  The criteria will be decided by the donor and the amount will vary. 
Selection Criteria 
1. Stewards for last 3 consecutive years 
2. Weighted GPA 4.1 out of 5.0 or Unweighted GPA 3.3 out of 4.0 
3. Class ranking 
4. Applicants must have been accepted to an accredited College (including community) or University  
5. Short Essay 

Key dates 
15-Feb : Application Form available 
20-May : Deadline to Submit Application 
2-Jun : Scholarship awards 

Scholarship Program for High School Seniors 

Saint Catherine Greek Orthodox Church, Braintree MA 
 

Committee 
 Andreas Zahopoulos 
 Evelyn Czaja 
 Rigas Gartaganis 
 Themis Vulgaris 
 Vaso Christopoulos 
 Father Dionysios (Observer) 
 President J. Vemis (Observer) 

To Donate to the Scholarship Fund 
 Make Check Payable to Saint Catherine Greek Orthodox Church 
 Write in memo “For the HS Scholarship Fund” 
 You will receive a tax deductible Thank you Note in 10 days 



Περιληψη 
Αυτο το προγραμμα θα προσφερει υποτροφιες σε αποφοιτους Λυκειου με συγκεκριμενες ακαδημαικες επιδοσεις και που εχουν γινει  
δεκτοι σε εγκεκριμενο Κολλεγιο η Πανεπιστημιο 

Σκοπος 
• Να αναγνωρισει τα επιτευγματα των αποφοιτων 
• Να προσφερει παρομοια προγραμματα με αλλες Ελληνορθοδοξες κοινοτητες 
• Να βελτιωσει την εικονα της εκκλησιας 
• Να φερει πιο κοντα τα μελη της κοινοτητας 
• Να αυξησει τα οφελη προς τα μελη της εκκλησιας 

Λετπομερειες 
• Το ποσο των υποτροφιων θα χρηματοδοτειται ετησιως, απο δωρεες και εκδηλωσεις 
• Στοχος ειναι να συγκεντρωνεται ενα ποσο $Χ ετησιως που θα διανεμεται σε Ψ εγκεκριμενους υποψηφιους. Για παραδειγμα, αν 

συγκεντρωθουν $5,000 και υπαρχουν 10 εγκεκριμενοι υποψηφιοι, τοτε θα δωθουν 10 υποτροφιες των$500. 
• Το προγραμμα μπορει να χρησιμευσει και σαν πλατφορα ωστε καποιος να μπορει να προσφερει μια συγκεκριμενη υποτροφια προς τιμη 

καποιου προσφιλους προσωπου. Τα κριτηρια σ’αυτη την περιπτωση μπορει να ειναι διαφορετικα αν ο δωρητης αποφασισει 

Τυποι Υποτροφιων 
Κοινοτικη Υποτροφια –  Αυτη η υποτροφια βασιζεται στα κριτηρια που αποφασιζει η επιτροπη υποτροφιων. Τα χρηματα των υποτροφιων 
προερχονται απο δωρεες και κρατουνται στο λογαριασμο υποτροφιων της εκκλησιας. (Αυτος ο λογαριασμος ειναι ανεξαρτητος απο το 
λογαριασμο της Υποτροφιας “Πλακιας”).   Το ποσο καθε υποτροφιας ειναι $500 - $1,000. 
Υποτροφια Πλακιας –  Η υποτροφια βασιζεται στα κριτηρια που αποφασιζει η επιτροπη υποτροφιων.  Τα χρηματα της υποτροφιας προερχονται 
αποκλειστικα απο τους τοκους που αποφερει η επενδυση του λογαριασμου Πλακιας.  Το ποσο ειναι $500. (Επειδη το ποσο προερχεται απο τους 
τοκους και μονο, θε περασει καιρος για να δοθει υποτροφια απο αυτο το λογαριασμο.) 
Ονομαστικη Υποτροφια –  Η υποτροφια διδεται απο συγκεκριμενο ατομο, οικογενεια η οργανισμο.  Μπορει να ειναι για μια φορα η για 
περισσοτερες. Η συχνοτητα και τα κριτηρια εξαρτουνται αποκλειστικα απο τους δωρητες.   
 Κριτηρια Επιλογης 
1. Μελος της κοινοτητας τα τελευταια 3 συνεχομενα ετη 
2. Γενικος βαθμος Λυκειου 
3. Γενικη καταταξη στο Λυκειο 
4. Υποψηφιοι θα πρεπει να εχουν γινει δεκτοι σε εγκεκριμενο Κολεγιο (και Community) η Πανεπιστημιο 
5. Συντομη εκθεση 

Σημαντικες ημερομηνιες 
15-Φεβ : Εναρξη αιτησεων 
20-Μαϊ : Τελευταια ημερομηνια αιτησης 
2-Ιουν : Απονομη υποτροφιων 

Προγραμμα Υποτροφιων για τους αποφοιτους Λυκειου 

Ελληνορθοδοη Εκκλησια Αγιας Αικατερινης, Braintree MA 
 

Επιτροπη 
 Andreas Zahopoulos 
 Evelyn Czaja 
 Rigas Gartaganis 
 Themis Vulgaris 
 Vaso Christopoulos 
 Father Dionysios (Observer) 
 President J. Vemis (Observer) 

Για να προσφερετε την δωρεα σας 
 Γραψτε επιταγη στο “Saint Catherine Greek Orthodox Church” 
 Στο υπομνημα γραψτε  “High School Scholarship Fund” 
 Θα λαβετε ευχαριστηριο γραμμα  φορολογικης χρησης εντος 10 ημερων 


