
Πλοιοκτήτες της Ύδρας με καταγωγή από τη Γένοβα. Ο Αντώνιος Κιοσσές 
-Σαχίνης, προεστός της Ύδρας και διοικητής της Αίγινας, ήταν το 1770 στα 
Ορλωφικά το πρώτο θύμα της επαναστατικής δράσης. Ο γιος του, Δημήτριος 
Σαχίνης, μαζί με τους γιους του, Αντώνιο και Γεώργιο, συνελήφθησαν το 1810 
από τον Αλή Πασά, ο οποίος κατάσχεσε και την κορβέτα τους «Ίρις», μια από 
τις μεγαλύτερες της εποχής. Μόνο ο Γεώργιος κατάφερε να δραπετεύσει 
και μετέπειτα έγινε ναύαρχος και υπασπιστής του Όθωνα. Αγωνίστηκε με το 
πλοίο του «Μιλτιάδης» σε 17 ναυμαχίες, μαζί με τον αδελφό του, Νικόλαο. 
O αδελφός τους Σταύρος, φρούραρχος της Σφακτηρίας, έπεσε μαχόμενος 
εκεί.  Αγωνιστής ήταν και ο νεότερος Ιωάννης Σαχίνης, που σπούδαζε το 1912 
στο Frankfurt am Main Λογιστική, διέκοψε τις σπουδές του και επέστρεψε για να 
πολεμήσει εθελοντικά. Ο εγγονός του, Γιάννης, σύμβουλος χρηματιστηριακών 
επενδύσεων με οικονομικές και ναυτιλιακές σπουδές στο Λονδίνο, συνεχίζει την 
παράδοση διοργανώνοντας ναυτιλιακό συνέδριο κάθε Σεπτέμβριο στην Ύδρα, 
ως πρόεδρος του ιστορικού σωματείου «Αδελφότης των Υδραίων Αθηνών».  Ο 
αδελφός του, Στάθης, είναι διαφημιστής, ιδρυτής της econcept web marketing. 
Εγγονή της Ξανθής Σαχίνη και του Εμμανουήλ Τομπάζη είναι η Ξανθή Γιουρδή, 
σύζυγος του πρωθυπουργού Επαμεινώνδα Δεληγιώργη. Δισέγγονός τους 
είναι ο ποιητής Ζαν Μορεάς. Σημερινοί εκπρόσωποι αυτού του κλάδου είναι ο 
αρχιτέκτονας Αλέξανδρος Τομπάζης, η ηθοποιός Ξένια Καλογεροπούλου και 
η δικηγόρος και γκαλερίστα Μαρίζα Φασιανού.
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Ο νομικός Γεώργιος Ι. Σαχίνης, που αντιστάθηκε στη Γερμανική 

Κατοχή μέσω της Π.Ε.Α.Ν. και της «Ιερής Ταξιαρχίας», 
μπροστά στο πορτρέτο του ναυάρχου Γεώργιου Σαχίνη.

Ο Γιάννης Σαχίνης 
στο αρχοντικό  
της οικογένειας  

στην Ύδρα.

Ο «Μιλτιάδης», 
το ηρωικό πλοίο 

του Γεώργιου 
Σαχίνη.

Οι εφοπλιστές 
Στέλιος Τζίτζης 

Λασκαρίδης 
με τον Γιάννη 
Σαχίνη στο 
ναυτιλιακό 

συνέδριο της 
«Αδελφότητος 
των Υδραίων 

Αθηνών».

Ο εφοπλιστής 
Αντώνης 
Σαχίνης.

Το αρχοντικό 
του Λάζαρου 
Τσαμαδού και 
της Μαρίας 

Σαχίνη.

Ο γιος του Γεώργιου 
Σαχίνη, Δημήτριος, 

αυλάρχης και υπουργός 
Ναυτικών, παντρεύτηκε 
την κόρη του Πετρόμπεη 

Μαυρομιχάλη, 
Παναγιωτίτσα.

Ξανθή Σαχίνη-Τομπάζη.Ζαν 
Μορεάς.

Εμμανουήλ 
Τομπάζης.

Η Μαρία 
Σαχίνη-

Τσαμαδού.

Το αρχοντικό του Εμμανουήλ 
Τομπάζη και της Ξανθής Σαχίνη-

Τομπάζη.

και Πάνος


