Αύριο 6/9 στις 15.00 το
τελευταίο
αντίο
στον
Αλέξανδρο Βέλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον δημοσιογράφο
και συγγραφέα Αλέξανδρο Βέλιο, ο οποίος, χθες βράδυ, με τη
μέθοδο της «μη υποβοηθούμενης ευθανασίας», πραγματοποίησε την
τελευταία επιθυμία του, να πεθάνει με αξιοπρέπεια, προτού η
σοβαρή ασθένεια από την οποία έπασχε τον φθείρει περαιτέρω,
σωματικά και διανοητικά.
Η περίπτωση του Αλέξανδρου Βέλιου συγκλόνισε το πανελλήνιο με
την πρόσφατη δημόσια εξομολόγησή του ότι του απομένουν μόνο
λίγοι μήνες ζωής, λόγω της προχωρημένης κατάστασης του
καρκίνου και προανήγγειλε το θάνατό του ως επιλογή,
ανακινώντας έτσι τη συζήτηση γύρω από ένα θέμα – ταμπού για τη
χώρα μας, την ευθανασία.
Ο Αλέξανδρος Βέλιος, μόλις αντιλήφθηκε την πραγματική
κατάσταση της υγείας του, η οποία δεν ήταν αναστρέψιμη,
αγωνίστηκε σθεναρά για το δικαίωμα στην ευθανασία,
αφιερώνοντας πολλές από τις τελευταίες πολύτιμες ώρες του στη
συγγραφή του βιβλίου του με τίτλο «Εγώ και ο θάνατός μου – Το
δικαίωμα στην ευθανασία», το οποίο εκδόθηκε τον Ιούνιο του
2016. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να παραμείνει δραστήριος
πνευματικά, κοινωνικά και πολιτικά, παρά τη συνεχώς
επιδεινούμενη κατάσταση της υγείας του, ως την τελευταία του
στιγμή.
O Αλέξανδρος Βέλιος γεννήθηκε στις 14-5-1953 στην Αθήνα.
Σπούδασε Φιλοσοφία στο Παρίσι (PARIS IV).
Ξεκίνησε τη
δημοσιογραφική του καριέρα στο ΒΗΜΑ(1978-1980) και συνέχισε
στη ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ που επανεκδόθηκε με διευθυντή τον Τάκη Λαμπρία,
το 1980, όπου παρέμεινε ως διπλωματικός και, εν συνεχεία,
πολιτικός συντάκτης μέχρι το 1986.

Διετέλεσε διευθυντής ενημέρωσης στο εμβληματικό ΚΑΝΑΛΙ 15 του
Ρούσσου Κούνδουρου και υπήρξε ο πρώτος διευθυντής του
δημοτικού ραδιοφώνου Πειραιά ΚΑΝΑΛΙ το 1987.
Από το 1990 ξεκίνησε να παρουσιάζει δική του εκπομπή στο
τηλεοπτικό ΚΑΝΑΛΙ 29 του συγκροτήματος Κουρή, με το οποίο
εξακολούθησε να συνεργάζεται σε όλες τις φάσεις της
μετεξέλιξής του (ΚΑΝΑΛΙ 5, EXTRA, ΑLTER).
Διετέλεσε πολιτικός σύμβουλος του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, κατά
τη ρηξικέλευθη 8ετή θητεία του στην προεδρία του ΣΕΒ
(2006-2014).
Από το 1995 ήταν υπεύθυνος της σειράς δοκιμίων MICROMEGA στις
εκδόσεις ΡΟΕΣ, στο πλαίσιο των οποίων εξέδωσε μεταξύ άλλων: Το
ιστορικοπολιτικό δοκίμιο «Η αλληλογραφία της αυτοεξορίας
Καραμανλή», μία συγκριτική μελέτη Θουκυδίδη-Μακιαβέλλι, μία
μονογραφία για το φαινόμενο του βοναπαρτισμού, μία παράλληλη
ανθολόγηση Δημοσθένους-Ισοκράτη, καθώς και μια πλειάδα
μεταφράσεων των Μοντεσκιέ, Πασκάλ, Ζολά, Λαφάργκ, Βαλερύ,
Michault, Herault de Sechelles, Mandeville, Πεσόα κ.ά.
Η κηδεία του Αλέξανδρου Βέλιου θα γίνει αύριο Τρίτη, 6/9 στις
3 μ.μ στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
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