Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

οι ελληνεσ εχουμε το προνομιο να ειμαστε απογονοι ανθρωπων που η σκεψη τουσ και τα κατορθωματα
τουσ γεννησαν τον πολιτισμο του κοσμου. Οι ανθρωποι των παρακατω σελιδων εχουν το προνομιο να ειναι απογονοι των ελληνων που προασπιστηκαν την
ιστορια μασ, μετα απο τετρακοσιων χρονων σκλαβια.

1821
ΒΟΗΘΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

oi ΑΠΟΓΟΝΟΙ των ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

απ O τ o n ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΧΙΝΗ
PHO T O N I K O S C H R Y S I K A K I S
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ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ

Πετρόμπεη ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ, ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ
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ΜΑΚΙΓΙΑΖ: ΖΩΗ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ (D-TALES)

Ο Γεώργιος Σαχίνης είναι επίτιμος δικηγόρος. Υπήρξε νομικός σύμβουλος του Εθνικού Θεάτρου,
συνεργάτης των Μινωτή, Νίτσου και Κούρκουλου. Αντιστάθηκε στη γερμανική κατοχή μέσω της
Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιζόμενων Νέων (Π.Ε.Α.Ν.) και της «Ιερής Ταξιαρχίας». Είναι πρόεδρος της
«Αδελφότητος των Υδραίων Αθηνών» και υπήρξε αντιπρόεδρος του «Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών
1821». «Προτού επικρατήσει το Σαχίνης, η οικογένεια είχε αρχικά το επώνυμο Κιοσσές. Ο Αντώνιος
Κιοσσές ήταν το 1770 στα Ορλωφικά το πρώτο θύμα της επαναστατικής δράσης της οικογένειας».
Ο γιος του, Δημήτριος Σαχίνης, μαζί με τους γιους του, Αντώνιο και Γεώργιο, συνελήφθησαν δολίως
από τον Αλή Πασά των Ιωαννίνων το 1810, εξαιτίας του υπερβολικά μεγάλου –600ων τόνων– πλοίου
τους, του «Ίρις». Ο Γεώργιος κατάφερε να δραπετεύσει και μετέπειτα έγινε ναύαρχος και υπασπιστής του
Όθωνα. Αγωνίστηκε με το πλοίο του «Μιλτιάδης» σε 27 ναυμαχίες, μαζί με το μικρό αδελφό του, Νικόλαο.
O αδελφός τους Σταύρος, φρούραρχος της Σφακτηρίας, έπεσε μαχόμενος εκεί. Οι αδελφές τους, Μαρία
και Ξανθή, είχαν παντρευτεί με τους Λάζαρο Τσαμαδό και Εμμανουήλ Τομπάζη, αντίστοιχα. Τα αρχοντικά
τους στεγάζουν σήμερα τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων και τη Σχολή Καλών Τεχνών. Ο γιος του Γεώργιου
Σαχίνη, Δημήτριος, παντρεύτηκε την κόρη του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Παναγιωτίτσα. Σπούδασε στο
Μόναχο και υπηρέτησε το βασιλιά Γεώργιο Α’ ως αυλάρχης και υπουργός ναυτικών.

GROOMING: ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟΥ (D-TALES)

Δημήτριου ΣΑΧΙΝΗ

Η Αγγελική Πέτρου Μαυρομιχάλη είναι απόγονος της ιστορικής
οικογένειας της Μάνης, η οποία, με αρχηγό τον Πετρόμπεη
Μαυρομιχάλη, πρωτοστάτησε στην Επανάσταση του 1821 με
θύματα εβδομήντα μέλη της. Χαρακτηριστική είναι η φράση στη
διαθήκη του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη «δεν πανηγύρισα νίκη
σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα χωρίς να κλάψω για την απώλεια
προσφιλούς συγγενούς». Στα νεότερα χρόνια, η οικογένεια
έδωσε στη χώρα δύο πρωθυπουργούς, τον Κυριακούλη και
τον Στυλιανό Μαυρομιχάλη. Η κα Μαυρομιχάλη, απόγονος
του αδελφού του Πετρόμπεη, Ιωάννη, είναι αντιπρόεδρος του
Συλλόγου Απογόνων των Αγωνιστών του 1821 και Ιστορικών
Γενών της Ελλάδος. Συγχρόνως δραστηριοποιείται και με το
Σύλλογο των απανταχού Αρεοπολιτών Μάνης «Ο Αρχιστράτηγος
Πέτρος Μαυρομιχάλης». «Κάθε χρόνο στις 17 Μαρτίου,
μαζί με τον αδελφό μου, Λεωνίδα –πρέσβη επί τιμή με 40ετή
υπηρεσία– και το γιο του, Πέτρο, συμμετέχουμε με συγκίνηση
και υπερηφάνεια στις τελετές οι οποίες οργανώνονται από το
Δήμο Αρεοπόλεως σε ανάμνηση της εκστρατείας των Μανιατών
για την κατάληψη της Καλαμάτας, παρουσία εκπροσώπων της
Κυβέρνησης και ταγμάτων στρατού και αεροπορίας.
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