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Μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα προκύπτει από 
την πρόσληψη της πρώην κοσμήτορος και αντι-
πρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων στο Πανεπιστή-
μιο του Illinois στην Urbana-Champaign, κ. Λίντας 
Κατέχη στην θέση της συντονίστριας της Διεθνούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής για τα ελληνικά πανε-
πιστήμια. Κι αυτό γιατί η έγκριτη εφημερίδα του 
Ιλινόι, «Chicago Tribune», την ενέπλεξε το 2009 σε 
σκάνδαλο σχετικό με εγγραφές εκατοντάδων φοι-
τητών, την τελευταία πενταετία, που είχαν ως βα-
σικό κριτήριο επιλογής τις πολιτικές διασυνδέσεις 
των οικογενειών τους και όχι τα προσόντα τους.

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

Σε Σκάνδάλο εμπλεκετάι ΣΥμΒοΥλοΣ τοΥ μάΞιμοΥ

Μπλεγμένη σε σκάν-
δαλο προνομιακής 
εγγραφής φοιτη-
τών σε αμερικανι-
κό πανεπιστήμιο 

φέρεται να είναι, σύμφωνα με την 
αμερικανική εφημερίδα «Chicago 
Tribune», η Λίντα Κατέχη, νυν πρύ-
τανης του Πανεπιστημίου της Καλι-
φόρνιας στο Davis, που αναλαμβάνει 
συντονίστρια της Διεθνούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής για τα πανεπι-
στήμια που συγκρότησε ο Γ. Παπαν-
δρέου. Το παράδοξο είναι πως, αν 
και αυτή η Επιτροπή θα αναλάβει 
ρόλο συμβούλου της κυβέρνησης 
για τη μετάλλαξη του πανεπιστη-
μίου και την πάταξη της διαφθο-
ράς και της συναλλαγής που, κατά 
τον Γ. Παπανδρέου, ευδοκιμεί στα 
πανεπιστήμια, η βασική συντονί-
στριά του, σύμφωνα με το δημο-
σίευμα της εφημερίδας, έχει κατη-

γορηθεί πως, ως κοσμήτορας και 
αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υπο-
θέσεων, διευκόλυνε την εγγραφή 
εκατοντάδων φοιτητών στο Πανε-
πιστήμιο του Illinois στην Urbana-
Champaign, με βασικό κριτήριο 
επιλογής τους τις πολιτικές δια-
συνδέσεις των οικογενειών τους 
και όχι τα προσόντα τους. Η κ. 
Κατέχη αρνήθηκε κατηγορηματικά 
οποιαδήποτε συμμετοχή της στις 
κατηγορίες που εξαπέλυσε εναντί-
ον της η «Chicago Tribune», υποστη-
ρίζοντας ότι οι επιλογές των φοιτη-
τών έγιναν από ανώτερο κλιμάκιο.
Πάντως, η «Chicago Tribune», λόγω 
των διαψεύσεων, επανήλθε στο ζή-
τημα με συμπληρωματικό άρθρο 
την 3η Ιουλίου του 2009, στο οποίο 
εκτός από την Κατέχη, ενέπλεξε 
και το πολιτικό γραφείο του συμ-
βούλου του Μπαράκ Ομπάμα, Αλέ-
ξη Γιαννούλια καθώς και έναν ελ-

ληνορθόδοξο ιερέα στο Σικάγο, 
τον Alexander Karloutsos, στην 
προνομιακή επιλογή μιας ομο-
γενούς σπουδάστριας στο Πανε-
πιστήμιο του Illinois. Τα στοιχεία 

αυτά επικαλέσθηκε ο Γερουσια-
στής της Καλιφόρνια, Λίλαντ Γι, 
για να ζητήσει την ανάκληση της 
θέσης της από το Πανεπιστήμιο 
του Davis.

Τι της καταλογίζει η Chicago 
Tribune
Στο άρθρο, με τίτλο «Giannoulias 
aide put kid on clout list for priest», 
οι συντάκτες της «Chicago Tribune», 
Stacy St. Clair και Sara Olkon υποστη-
ρίζουν πως όλα ξεκίνησαν όταν ένας 
ορθόδοξος ιερέας, ο Alexander 
Karloutsos, με πολιτικές διασυν-
δέσεις στη Νέα Υόρκη, προσπά-
θησε να διευκολύνει την εισαγω-
γή της κόρης ενός οικογενειακού 
φίλου του στο Πανεπιστήμιο του 
Ιλλινόι, χτυπώντας την πόρτα ενός 
πολιτικού συμβούλου του ΥΠΟΙΚ 
της Πολιτείας, Αλέξη Γιαννούλια, 
φίλου και συμβούλου του Πλανη-
τάρχη. 
Μερικούς μήνες αργότερα, σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ, ο ιερέας συγκέντρω-
σε για λογαριασμό της προεκλογικής 
καμπάνιας του Γιαννούλια το ποσό 
των 120.000 δολαρίων.
«Εσωτερικά πανεπιστημιακά έγ-
γραφα που βγήκαν στη δημοσιό-
τητα αυτή την εβδομάδα» γράφει η 
Tribune, «δείχνουν πως ο σύμβου-
λος του Γιαννούλια, Έντι Ζεμενί-
δης έστειλε πληροφορίες σχετικά 
με τη φοιτήτρια στην αντιπρύτα-
νη του U. of Illinois, Λίντα Κατέ-
χη, τον Φεβρουάριο του 2008. Συ-
γκεκριμένα, έστειλε e-mail από το 
δικηγορικό του γραφείο, αλλά στο 
σημείο του αποστολέα έβαλε την 
διεύθυνση της προεκλογικής κα-
μπάνιας του Γιαννούλια «Alexi for 
Illinois». Η Κατέχη με τη σειρά της 

Το ΑΡΘΡΟ, επικοινώνησε με το γραφείο του 
καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού κ. Πανάρετου. 
Ο υπουργός στην απάντησή του αρχικά επι-
τίθεται σε μερίδα του ελληνικού Τύπου, που 
ασχολήθηκε με το θέμα για καθαρά, όπως 
υποστηρίζει αντιπολιτευτικούς λόγους, 
«χωρίς να κάνει τον κόπο να διερευνήσει 
όλη την ιστορία, χωρίς να ενδιαφερθεί να 
μάθει την εξέλιξη των πραγμάτων και τον 
αντίλογο». Κατόπιν δίνει τη δικιά του απάντη-
ση στα δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας πως 
οι «παρεμβάσεις» στις εγγραφές των φοιτη-
τών ξεκίνησαν από τον τότε κυβερνήτη του 
Ιλινόι, Blagojevich, οι οποίες μάλιστα είχαν 
γίνει πριν από την περίοδο απασχόλησης της 
Κατέχη στο Urbana-Champaign. Ταυτόχρο-
να, θεωρεί ότι η Κατέχη ενεπλάκη στην υπό-
θεση από τον Leland Yee, για πολιτικούς και 
προσωπικούς λόγους. Μάλιστα, ο υπουργός 
υποστηρίζει ότι «ο Yee επικεντρώθηκε σε ένα 
ηλεκτρονικό μήνυμα που είχε στείλει η Κατέ-
χη ζητώντας πληροφορίες για μία Ελληνίδα 
φοιτήτρια έπειτα από παράκληση της οικο-
γένειάς της. Η φοιτήτρια αυτή δεν είχε κα-
μία σχέση με τους φοιτητές που είχαν γίνει 
δεκτοί ως συνέπεια των επαφών ανάμεσα 
στον Κυβερνήτη και τον Πρύτανη του Πανε-

πιστημίου»… Καθώς, όπως λέει ο υπουργός, 
το όνομα της Κατέχη δεν ενεπλάκη πουθενά 
στην έρευνα των αρχών, διαλύθηκε και κάθε 
υπόνοια για οποιαδήποτε εμπλοκή της στην 
υπόθεση των μεροληπτικών εισαγωγών φοι-
τητών στο πανεπιστήμιο. 

Τη στήριξη της κυβέρνησης στη Λίντα Κατέχη, 
εξέφρασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γ. 
Πεταλωτής, ως εξής: «Υπήρχε ένα περιστατι-
κό, κατά τη διάρκεια της θητείας της κ. Κα-
τέχη στο πανεπιστήμιο του Ιλινόι, που όπως 
προέκυψε από την πλήρη διαλεύκανση, που 
υπήρξε μετά από την πλήρη διερεύνηση 
που έγινε στις ΗΠΑ, αφορούσε γεγονότα 
που δεν είχαν σχέση με τη θητεία της και 
πουθενά δεν αναφέρεται ούτε και εμπλέ-
κεται το όνομα της κ. Κατέχη, ούτε υπάρχει 
καμία υπόνοια για οποιαδήποτε εμπλοκή 
της. Η κ. Κατέχη είναι πρύτανης ενός από 
τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και 
παγκοσμίως, στο Ντέιβις της Καλιφόρνια. 
Αυτό αποτελεί και προσωπική αλλά και διε-
θνή διάκριση».», τόνισε ο Γ. Πεταλωτής, απα-
ντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου.
Όμως το θέμα μας δεν είναι αν τελικά ο 
Blagojevich και το περιβάλλον του καταδι-
κάσθηκαν για κάτι που έκαναν από το 2002 
μέχρι το 2005. Το θέμα μας είναι αν αποδει-
κνύεται – μέσω των εσωτερικών πανεπιστη-
μιακών εγγράφων, που δόθηκαν στη δημο-
σιότητα από το Urbana-Champaign – ότι η 
κ. Κατέχη αναμίχθηκε το 2008 προσωπικά 
στην υπόθεση των εγγραφών. 

Τι λένε οι κ.κ. Πανάρετος και Πεταλωτής

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΑΤΕΡΑΚΗ


