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Στις 28 Απριλίου 2022, παραμονή της Παναγίας 

Ζωοδόχου Πηγής, έφυγε από κοντά μας ο Βασίλειος 

Μεζίκης. Παραμένει όμως, ζει και υπάρχει στις καρδιές μας, 

λόγω της μνημοσύνης. Όποιον αγαπάς και θυμάσαι ζει και 

δεν χάνεται ποτέ.  

Σήμερα αλλά και πάντοτε τιμάμε και θα τιμάμε τον φίλο, τον 

συνάδελφο, τον δάσκαλο-παιδαγωγό, τον συνεργάτη, τον 

άνθρωπο Βασίλη, τον ενεργό πολίτη, τον εθελοντή στα 

κοινά, τον αυθεντικό συνδικαλιστή, την εργασία του στην 

εκπαίδευση, την πολύτιμη προσφορά του στον δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης. «Έφυγε» πρόωρα σε ηλικία 65 

ετών. Όμως, φεύγοντας μας αφήνει το παράδειγμά του 

στους τομείς (που δεν ήταν και λίγοι) που εργάστηκε- 

δραστηριοποιήθηκε και στη ζωή που έζησε.  

Ο Βασίλης αγαπούσε τον τόπο του, τους 

Αμπελόκηπους. Αγαπούσε την πατρίδα μας, την Ελλάδα. 

Ήταν μια προσωπικότητα που αγωνιζόταν για ό,τι 

αγαπούσε, που τιμούσε ό,τι συνδέεται με την Παιδεία, την 

Ιστορία, την Παράδοση, τη Γλώσσα, τον Πολιτισμό, τον 

Αθλητισμό και την πρόοδο του τόπου μας. Ήταν ένας άξιος 

δάσκαλος με έμπρακτη αφοσίωση στη δημόσια εκπαίδευση 



και αγάπη προς τους μαθητές του, όλα τα χρόνια της 

υπηρεσίας του σ’ αυτήν. Ήταν αγαπητός στους μαθητές, 

στους γονείς και στους συναδέλφους του. Ένας 

ακούραστος, εργασιομανής, ειλικρινής και υπεύθυνος προς 

όλους, πιστός και πολύτιμος φίλος. Είχε δύναμη χαρακτήρα 

και αγωνιστικό σθένος. 

Συμπεριφέρθηκε σε οποιονδήποτε συνάδελφο 

βρέθηκε στον δρόμο του ως δάσκαλος και ως Διευθυντής 

του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ως ίσο, χωρίς διακρίσεις, 

προσφέροντας την πλήρη υποστήριξή του. Γι’ αυτό 

τιμήθηκε με την ψήφο των συναδέλφων επί πολλά έτη και 

διετέλεσε πρόεδρος του Ζ’ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

Θεσσαλονίκης «Ο Φίλιππος», αιρετός εκπρόσωπος στο 

Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Δυτικής Θεσσαλονίκης, εκλεγμένος 

σύνεδρος στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ) 

επί σειρά ετών. 

Εξελέγη επί 6 συνεχείς τετραετίες δημοτικός 

σύμβουλος (1994-2019) αρχικά στον (πρώην) Δήμο 

Αμπελοκήπων και μεταγενέστερα στον νυν Δήμο 

Αμπελοκήπων-Μενεμένης και διετέλεσε Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πρόεδρος 

της Επιτροπής Παιδείας, Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου μας. Πολύτιμος σύμβουλος και 

συνεργάτης στην επιμέλεια του Προγράμματος Δημοτικής 



Δράσης της «Δημοτικής Συνεργασίας» σε κάθε εκλογική 

αναμέτρηση. 

Ο Βασίλης από τα νεανικά του χρόνια αγάπησε τον 

αθλητισμό και μεγάλη αγάπη του υπήρξε το ποδόσφαιρο. 

Διακρίθηκε ως ποδοσφαιριστής της Αθλητικής Ένωσης 

Αμπελοκήπων (ΑΕΑ) και του ΠΑΟΚ Αμπελοκήπων. 

 Σήμερα τιμάμε τον Βασίλη εδώ, μέσα στο Σχολείο του 

και ονοματοδοτούμε αυτόν εδώ τον χώρο, την αίθουσα 

εκδηλώσεων. Έτσι για να σημαδέψουμε το χρόνο και τον 

χώρο και να παραδώσουμε τον Βασίλη στην αιώνια μνήμη 

και την έμπρακτη αγάπη μας. Αθάνατος! 

 


