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Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εξετάσεις των υποψηφίων για τις
υποτροφίες του Κληροδοτήματος Λύχνου 2019-2020.
Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν σε δημοσιογραφικό θέμα, στις γενικές
αρχές της σύγχρονης οικονομίας, στην ιστορία της νεώτερης
Ελλάδας, καθώς και στην Αγγλική γλώσσα.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα αποσταλούν στο Τμήμα
Εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και στη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να υπάρχει έγκριση για
τη χορήγηση της υποτροφίας.
Υπενθυμίζουμε ότι οι υποτροφίες δίνονται χάρη στη γενναιόδωρη
προσφορά του αείμνηστου Γερασίμου Λύχνου, κορυφαίου
δημοσιογράφου της εποχής του, αλλά και πολιτικού, ο οποίος με
τη διαθήκη του κληροδότησε όλη του την περιουσία στην ΕΣΗΕΑ,
προκειμένου η Ένωση να χορηγεί υποτροφίες σε επαγγελματίες

δημοσιογράφους για την πραγματοποίηση σπουδών.
Ακολουθεί το βιογραφικό του Γερασίμου Λύχνου:
«Γεράσιμος Λύχνος (1894-1976)
Ο Γεράσιμος Λύχνος, δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολιτικός,
γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1894 και σπούδασε Πολιτικές
Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας.
Από το 1912, φοιτητής ακόμα, ξεκίνησε να εργάζεται ως
δημοσιογραφικός συντάκτης για να εξελιχθεί σε σύντομο χρονικό
διάστημα σε πολιτικό αρθρογράφο, αρχισυντάκτη και διευθυντή σε
αθηναϊκές εφημερίδες: Πατρίς, Νέα Ελλάς, Σκρίπ, Νέον Άστυ,
Ελεύθερος Τύπος, Ελεύθερον Βήμα, Αθηναϊκά Νέα, Έθνος, Το Βήμα,
Τα Νέα κ.ά. Το 1929 και μέχρι το 1931 εξέδωσε την εβδομαδιαία
πολιτική και οικονομική επιθεώρηση Πειθαρχία, ένα περιοδικό
που διακρίθηκε για το υψηλό επίπεδο εγκυρότητάς και
αντικειμενικότητάς του, έχοντας ως βασική αρχή την προάσπιση
της Δημοκρατίας και των πολιτικών θεσμών έναντι των μεθόδων
δημαγωγίας που ήταν συχνό φαινόμενο στο πολιτικό σκηνικό
εκείνης της περιόδου.
Σημαντικός σταθμός στη διαδρομή του στον Τύπο ήταν η θητεία
του στην εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα, που κυκλοφόρησε το 1922 ο
Δημήτριος Λαμπράκης με συνιδρυτές τους Αλ. Καραπάνο, Γ.
Ρούσσο, Αλέξ, Διομήδη, Εμ. Τσουδερό, Γ. Εξηντάρη και Ιω.
Ρέντη. Ο Γ. Λύχνος διετέλεσε διευθυντής και αρθρογράφος της
εφημερίδας, με την οποία συνεργάστηκε και πάλι μετά το Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν πλέον είχε την ονομασία Το Βήμα.
Επίσης, επί 15 χρόνια (1950-1964) υπήρξε τακτικός σχολιαστής
του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών του Εθνικού Ιδρύματος
Ραδιοφωνίας σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ταυτόχρονα έγραψε
πολιτικά άρθρα και σχόλια σε διάφορα περιοδικά, τα οποία
αναπαράγονταν από ξένα δημοσιογραφικά πρακτορεία ή
αναδημοσιεύονταν από εφημερίδες του εξωτερικού.
Το 1932 αναμείχθηκε στην πολιτική ζωή του τόπου, ως μέλος του

κόμματος των Φιλελευθέρων του Ελευθέριου Βενιζέλου. Μελετητής
της πολιτικής παγκόσμιας ιστορίας, βαθύς γνώστης της πολιτικής
κατάστασης σε Ελλάδα και εξωτερικό και γλωσσομαθής (γνώριζε
άριστα γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και γερμανικά), εξελέγη για
πρώτη φορά βουλευτής Κέρκυρας (επαρχία Παξών) το 1936.
Επανεξελέγη με το ίδιο κόμμα στις εκλογές το 1950 και το 1951.
Στην κυβέρνηση Θεμιστοκλη Σοφούλη (22 Νοεμβρίου 1945 – 4
Απριλίου 1946) υπηρέτησε ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ από
τις 14 Φεβρουαρίου 1946 ως τις 4 Απριλίου 1946. Ακόμα,
διετέλεσε υφυπουργός Προεδρίας της Κυβερνήσεως στην κυβέρνηση
του Αλέξανδρου Παπάγου (Νοέμβριος 1952 – Οκτώβριος 1955) από
τις 15 Δεκεμβρίου 1954 έως τις 6 Οκτωβρίου 1955. Στις εκλογές
του 1952 εκλέχθηκε με τον Ελληνικό Συναγερμό, ενώ στις
εκλογές
του 1956 και του 1958 με την Εθνική Ριζοσπαστική
Ένωσι (Ε.Ρ.Ε.). Κατά τη δεκαετία του 1960 συμμετείχε στις
εκλογικές αναμετρήσεις των ετών 1961, 1962, 1963 και 1964,
κατορθώνοντας να επανεκλεγεί βουλευτής Κερκύρας με την Ε.Ρ.Ε.
Το 1967 αποχώρησε από την πολιτική λόγω της δικτατορίας.
Υπήρξε από τα πρώτα μέλη της Ένωσεως Συντακτών Ημερησίων
Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) και έγραψε άρθρα και μελετήματα
για τα προβλήματα και τις βασικές αρχές της Δημοσιογραφίας.
Έχει τιμηθεί με το «Χρυσούν Εύσημον Δημοσιογραφίας» της
Ε.Σ.Η.Ε.Α. και με άλλες ελληνικές και ξένες διακρίσεις.
Ως συγγραφέας, έγραψε αρκετά πολιτικά δοκίμια, βιβλία για τη
Δημοσιογραφία, όπως και δύο λογοτεχνικά. Αναλυτικά τα έργα
του: Τα πράγματα καθαρά (1947), Υπουργική περιπέτεια (1948), Η
αλήθεια περί των πολιτικών δυνάμεων εις την Ελλάδα (1966), Ο
Τύπος, χθες, σήμερα, αύριο (1972), Ταξίδι με τον Στέφανο
(1973), Ο δημοσιογράφος ή μύηση στη Δημοσιογραφία (1974), Νέα
εξωτερική πολιτική (1975), Παξοί. Το μικρό νησί (1975), Ο
πολιτικός. Πολιτικές αναμνήσεις, κρίσεις και συμπεράσματα
(1976).
Ο Γ. Λύχνος πέθανε στις 16 Οκτωβρίου 1976 και ενταφιάστηκε
στους Παξούς. Με τη διαθήκη του, συνταγμένη στις 20 Μαρτίου
1976, κληροδότησε στην Ε.Σ.Η.Ε.Α. όλα τα βιβλία της

Βιβλιοθήκης, τα αναφερόμενα στον Τύπο και τη Δημοσιογραφία,
καθώς και ακίνητη περιουσία (δύο διαμερίσματα, μία αποθήκη,
δύο γραφεία-διαμερίσματα, δύο οικόπεδα) και μετοχές, με σκοπό
να χρηματοδοτηθούν οι εκπαιδευτικές δράσεις της Ένωσης μέσω
της χορήγησης υποτροφιών».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

