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     Άλλο ένα αληθινό παραμύθι του παραδειγματικού πια Αιγυπτιώτικου ευεργετισμού που 
πολλές φορές, δεν άνοιγε την τσέπη του και την καρδιά του μόνο για τους Αιγυπτιώτες 
Έλληνες αλλά και στους Αιγυπτίους και συχνότατα στην πατρίδα Ελλάδα. Όπως ο 
πηλιορείτης ευεργέτης που χάρισε ένα κόσμημα στην ιστορία του Ελληνικού ναυτικού… 
 



Μια φορά κι έναν καιρό λοιπόν  ο Πανταζής 
Βασσάνης (ή Βατσάνης) (Πορταριά Πηλίου 1830-Αίγυπτος 
1891) ήταν επιφανής Έλληνας ευεργέτης του 19ου αιώνα, 
καταγόμενος από φτωχή οικογένεια. Μετά από πολλές 
περιπλανήσεις έφτασε  στην Αίγυπτο όπου εργάστηκε στις 
επιχειρήσεις των αδελφών Κασαβέτη και μετά το θάνατο 
τους  εγκαταστάθηκε οριστικά στην Τάντα της 
Αιγύπτου γύρω στο 1850, όπου  ασχολήθηκε με το εμπόριο 
και απέκτησε μεγάλη περιουσία. Με τη διαθήκη του 
κληροδότησε στο Ελληνικό κράτος το 60% της περιουσίας 
του, 48.000 λίρες Αγγλίας, από τις οποίες 500.000 δραχμές 
δόθηκαν για την ανέγερση  της Ναυτικής Σχολής Δοκίμων. 

 
 
 
 
 

 
 

 



Λόγω αυτής  της δωρεάς, το 1905 
ιδρύθηκε στον Πειραιά η "Βασσάνειος 
Ναυτική Σχολή" ή όπως αλλιώς λέγονταν 
και "Βασσάνειος Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων" της οποίας η κατασκευή άρχισε 
από το 1901 δίνοντας έτσι για πρώτη φορά 
στέγη σε μια Σχολή που μέχρι τότε 
λειτουργούσε εντός σκαφών καθώς δεν είχε 
στέγη.  

 
Ο θεμέλιος λίθος της Σχολής Ναυτικών 

Δοκίμων ετέθη με κάθε επισημότητα στις 10 
Μαρτίου 1901. Προσφωνών τον Βασιλέα ο 
Υπουργός των Ναυτικών είπε: "Μεταξύ των 
εθνικών ευεργετών ο αείμνηστος Βασσάνης 
κατέχει προδήλως θέσιν περιφανή ως 
εκπροσωπών υψηλήν και μεγάλην εθνικήν 
ιδέαν [...] Εις την επιτακτικήν φωνήν του 
φιλοπάτριδος ευεργέτου, ανταποκρινόμενοι 
ευγνωμόνως, ανεγείρομεν ήδη την Ναυτική 
Σχολήν [...] παρά τους τάφους του Μιαούλη 
και του Θεμιστοκλέους, κατέναντι του 
ενδόξου στενού της Σαλαμίνος..." Η ανέγερση 
του κτηρίου ολοκληρώθηκε το 1904 και στις 3 
Οκτωβρίου 1905 άρχισε η λειτουργία της. 
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ύμφωνα με αναφορά του Έλληνα Προξένου 
στην Τάντα  της Αιγύπτου που δημοσιεύτηκε 
στον τύπο της εποχής, ο τάφος του 
εντοπίστηκε μετά από επίμονες προσπάθειες 
του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού   βρέθηκε, 
σε οικτρή κατάσταση χωρίς ούτε καν έναν 
ξύλινο σταυρό. 

 
 
Τα οστά του Πανταζή Βασσάνη τελικά 

μεταφέρθηκαν από την Αίγυπτο  στην 
Ελλάδα το 1971. Έχουν τοποθετηθεί σε 
οστεοφυλάκιο στο κεντρικό κτήριο της 
Σχολής, κάτω από το άγαλμά του  
που φιλοτεχνήθηκε  σε λευκό πεντελικό 
μάρμαρο από τον γλύπτη Γεώργιο 
Μπονάνο, το 1904 
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