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ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΙΝΤΑ ΚΑΤΕΧΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Σε Σκάνδάλο εμπλεκετάι ΣΥμΒοΥλοΣ τοΥ μάΞιμοΥ

έστειλε την πληροφορία στον άμε-
σα υφιστάμενό της στην υπηρεσία 
και απ, ό,τι φαίνεται του ζήτησε να 
τη βοηθήσει δείχνοντας του την 
προέλευση του email.
«Ο Έντι Ζεμενίδης είναι ο υπεύθυνος 
της προεκλογικής εκστρατείας για το 
υπουργείο Οικονομικών της Πολιτεί-
ας», έγραψε η Κατέχη στον υφιστα-
μενό της. «Αυτή είναι η αίτηση της 
κόρης μιας πολύ σημαντικής 
ελληνικής οικογένειας στο 
Σικάγο», συνέχισε.
Μετά την αίτηση της Κατέχη, 
οι υπεύθυνοι εγγραφών στο 
Πανεπιστήμιο αποφάσισαν 
ότι θα δέχονταν την φοιτή-
τρια την άνοιξη, άσχετα με 
το αν υπήρχε κινητικότητα 
στη λίστα αναμονής του πα-

νεπιστημίου. Και δεν έγιναν δεκτοί 
όλοι οι φοιτητές εκείνη τη χρονιά» 
συμπληρώνει ο συντάκτης. 
Σύμφωνα με την Tribune, η Κατέχη 
αποκάλεσε καθ’όλα νόμιμες τις πρά-
ξεις της και ισχυρίσθηκε ότι η αναφο-
ρά στον Ζεμενίδη, δεν αποσκοπούσε 
στο να επηρεάσει περαιτέρω την αί-
τηση της ομογενούς. «Είναι απόλυτα 
φυσιολογικό να προωθήσω αυτή την 
αίτηση και αναφέρθηκα στον τίτλο 
του κ. Ζεμενίδη επειδή από αυτόν 
(τον τίτλο) τον ήξερα», είπε η κ. Κα-
τέχη.
Λίγο πιο κάτω, ο συντάκτης αναφέ-
ρει:
Σχεδόν μια εβδομάδα αφότου ο 
Ζεμενίδης ρώτησε για την αίτηση 
της νεαρής, ο επικεφαλής των εγ-
γραφών, είπε στην κ. Κατέχη ότι η 
ομογενής είχε μπει στη λίστα ανα-
μονής, επειδή η μαθήτρια σπού-
δαζε σε ένα ανταγωνιστικό, νό-
τιο προαστιακό γυμνάσιο, από το 
οποίο 127 συμμαθητές της είχαν 
καταφέρει να ενταχθούν στο Πα-
νεπιστήμιο εκείνο το χρόνο.

Κατόπιν, η υφιστάμε-
νος της Κατέ-
χη, Ruth Wat-
kins πρότεινε 
να δεχθούν τη 
σπουδάστρια 
μετά το πέρας 
της παραδοσια-
κής ημερομηνί-
ας λήξης εγγρα-
φών, μια πρακτι-
κή που συνήθως 
χρησιμοποιείται 
για να μην εγείρο-

νται υποψίες στην εισαγωγή 
φοιτητών στα μεγάλα Πανε-
πιστήμια. Αν και η Κατέχη ήταν 
ένας από τους παραλήπτες του 
τελευταίου e-mail, δεν απάντη-
σε στην Watkins. Όταν όμως ο 
Keith Marshall, ένας ακόμη 
υπάλληλος του Γραφείου Εγγρα-
φών συμφώνησε με το σχέδιο και 
δήλωσε πως η σπουδάστρια θα 

γραφόταν τον Μάιο, η Κατέχη αντα-
πάντησε: «Τέλεια».
Όταν έφυγε η Κατέχη από το Σικά-
γο και πήγε στην Καλιφόρνια, ο γε-
ρουσιαστής Leland Yee (D-San Fran-
cisco) – που επιθυμεί να ανακληθεί 
η σύμβασή της στο Davis – δήλωσε 
πως η αποκάλυψη των ηλεκτρονι-
κών τηλεγραφημάτων δημιουργεί 
κάτι περισσότερο από μια υποψία 
ενοχής, και πως η κ. Κατέχη γνώρι-
ζε ότι γίνονταν προνομιακές εγγρα-
φές, που προσβάλλουν κάθε πατέρα 
στο Ιλιννόι». 

Γεννημένη στη Σαλαμίνα, η Λί-
ντα Κατέχη έλαβε το πρώτο της 
πτυχίο ως Ηλεκτρολόγος Μηχα-
νολόγος από το Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο της Αθήνας το 
1977, και Master και το διδακτο-
ρικό της από το Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζε-
λες (UCLA ) το 1981 και 1984 αντί-
στοιχα. Προ ενός έτους έγινε η 
έκτη Πρύτανης του Πανεπι-
στημίου της Καλιφόρνια στο 
Davis (17 Αυγούστου 2009) , με 
τομείς ευθύνης την εκπαιδευ-
τική, ερευνητική και κοινωνική 
αποστολή του πανεπιστημίου.
Είναι Μέλος της Εθνικής Ακα-
δημίας Μηχανικής, προήδρευ-
σε μέχρι το 2010 της Προεδρικής 
Επιτροπής για το Εθνικό Μετάλ-
λιο Επιστημών και της Επιτρο-
πής του Υπουργού Εμπορίου για 
το Εθνικό Μετάλλιο Τεχνολογίας 
και Καινοτομίας.
Είναι ακαδημαϊκή εταίρος 
(fellow) και μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου της Αμερικα-
νικής Ένωσης για την Προα-
γωγή της Επιστήμης και μέλος 
πολλών άλλων εθνικών συμβου-
λίων και επιτροπών.
Προηγουμένως, υπηρέτησε ως 
κοσμήτορας και αντιπρύτανης 
ακαδημαϊκών υποθέσεων στο 
Πανεπιστήμιο του Illinois στην 
Urbana-Champaign, διετέλε-
σε John A. Edwardson κοσμήτο-
ρας Μηχανικής και Καθηγήτρια 
στο πανεπιστήμιο Purdue, και 
τέλος αναπληρώτρια Κοσμήτο-
ρας ακαδημαϊκών υποθέσεων 
και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
στο Κολλέγιο Μηχανικής και Κα-
θηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του 
Michigan.

Από τα πρώτα χρόνια της ως κα-
θηγήτριας, η Κατέχη επικεντρώ-
θηκε στην διεύρυνση των ευκαι-
ριών για έρευνα για τους προ-
πτυχιακούς φοιτητές και στην 
βελτίωση της εκπαίδευσης και 
της επαγγελματικής εμπειρίας 
των μεταπτυχιακών, με έμφα-
ση στις υποεκπροσωπούμενες 
κοινωνικές ομάδες. Έχει επιβλέ-
ψει περισσότερους από 70 με-
ταδιδακτορικούς ερευνητές, 
υποψηφίους διδάκτορες και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές στον 
ερευνητικό της τομέα. Από τους 
42 διδακτορικούς φοιτητές που 
απεφοίτησαν υπό την επίβλε-
ψή της, οι 21 έχουν καταλάβει 
ακαδημαϊκές θέσεις σε πανεπι-
στήμια με ερευνητικό προσανα-
τολισμό στις ΗΠΑ και αλλού. Η 
εργασία της στο σχεδιασμό ηλε-
κτρικών κυκλωμάτων της απέ-
φερε πολλά εθνικά και διεθνή 
βραβεία τόσο με την ιδιότητα 
του ηγέτη τεχνολογίας όσο και 
με αυτή του εκπαιδευτή, 17 αμε-
ρικανικά διπλώματα ευρεσιτε-
χνίας, και επιπλέον έξι αιτήσεις 
για αμερικανικά διπλώματα ευ-
ρεσιτεχνίας. Είναι συγγραφέας ή 
συν-συγγραφέας 10 κεφαλαίων 
βιβλίων και περίπου 600 δημο-
σιεύσεων σε περιοδικά και πρα-
κτικά επιστημονικών συμποσί-
ων με σύστημα κριτών.

Προκαλεί το «χρυσό» κο-
ρίτσι του UC Davis
Ο γερουσιαστής Leland Yee 
επέκρινε δριμύτατα τις ετήσι-
ες αποδοχές της κ. Κατέχη, 
ύψους 400.000 δολαρίων 
αλλά και τις πρόσθετες παρο-
χές της, όπως το επίδομα με-
τακίνησης ύψους 100.000 δο-
λαρίων, δωρεάν οικία, 9.000 
δολάρια τον χρόνο για τα έξο-
δα αυτοκινήτου, ένα γενναιόδω-
ρο ασφαλιστικό και συνταξιοδο-
τικό πακέτο, στεγαστικό δάνειο 
με χαμηλό επιτόκιο καθώς και 
μια μόνιμη θέση στο πανεπιστή-
μιο μετά το τέλος της θητείας 
της ως πρύτανης. Καταλαβαί-
νετε τι αίσθηση δημιούργησε 
στην Καλιφόρνια η πρόσληψη 
της κ. Κατέχη με όλα αυτά τα 
ατού και τα μπόνους, την ίδια 
μάλιστα ημέρα που το πανεπι-
στήμιο αποφάσιζε αύξηση των 
διδάκτρων κατά 9,3%!

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΙΝΤΑ ΚΑΤΕΧΗ 


