
Τίτλος:    ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ    Κωδ.αναγν: Α.Ε. 50/00 

  

Ημερ. παραγωγής: 1822-1958 (κυρίως 1822-1840) Μέγεθος: 7 φάκελοι RB 

 

Επίπεδο περιγραφής: Αρχείο. 

 

Πλαίσιο παραγωγής 

 

Όνομα παραγωγού (-ών): Γεώργιος Σαχτούρης, Δημήτριος Γ.Σαχτούρης. 

 

Διοικητική ιστορία / Βιογραφικό σημείωμα: Βλέπε αναλυτικό ευρετήριο. 

 

Ημερομηνίες συγκρότησης: 

 

Ιστορικό διατήρησης:  

Το αρχείο φυλάχτηκε από τον γιο του Γεωργίου, Δημήτριο και στη συνέχεια από τον εγγονό, 

Αλέξανδρο, και τον δισέγγονο, Δημήτριο Αλεξάνδρου Σαχτούρη. Όταν ο τελευταίος πέθανε 

περιήλθε στα χέρια της ανηψιάς του Ζωής Βαλετοπούλου. 

  

Διαδικασία πρόσκτησης: Αγορά από Ζωή Βαλετοπούλου, θυγατέρα Δανάης (το γένος 

Σαχτούρη) και Λουκά Τσότρα και εγγονής του Αλεξάνδρου Δ.Σαχτούρη, τον Οκτώβριο του 

2000. 

 

Περιεχόμενο 

 

Παρουσίαση περιεχομένου:  

Το αρχείο του υδραίου αντιναυάρχου του ελληνικού στόλου τα χρόνια του Αγώνα 

περιλαμβάνει επίσημα έγγραφα προερχόμενα από τον κυβερνήτη Ι.Καποδίστρια, το 

υπουργείο Ναυτικών και το Γενικό Φροντιστήριο (1825-1831), ανέκδοτα έγγραφα των 

Ψαρών (1822), έγγραφα των προκρίτων Ύδρας και Σπετσών, έγγραφα που αφορούν τη Σάμο 

και την Πελοπόννησο (επίτροποι τμημάτων Άνω και Κάτω Μεσσηνίας, Ήλιδος, Λακωνίας, 

Αχαΐας, 1824-1828). Επίσης οικονομικά κυρίως  έγγραφα σχετικά με τη μισθοδοσία και 

τροφοδοσία πληρωμάτων της ναυτικής μοίρας Σαχτούρη την περίοδο του αποκλεισμού των 

μεσσηνιακών φρουρίων (1828). Περιλαμβάνονται έγγραφα, πιστοποιητικά και καταστάσεις 

της Γραμματείας επί των ναυτικών, της Επιτροπής επί των ναυτικών Καταλόγων, της οποίας 

ήταν μέλος ο Σαχτούρης και του Ναυτικού Διευθυντηρίου (1833-1838). Πλουσιότατη 

αλληλογραφία, κυρίως με ψαριανούς, υδραίους και σπετσιώτες πλοιάρχους και ναυτικούς 

(1824-1840) αλλά και με φιλέλληνες συμπληρώνει το αρχείο για το ναυτικό αγώνα στη 

διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης. Περιλαμβάνονται επίσης τμήμα του αρχείου του 

πλοιάρχου και υπασπιστή του Γεωργίου Α΄, Δημητρίου Γεωργίου Σαχτούρη, που περιέχει 

υπηρεσιακά και ναυτικά έγγραφα, ημερολόγια πλοίων, ιστορικές σημειώσεις και χειρόγραφα, 

επιστολές κ.ά. (1837-1877) καθώς και τα κατάλοιπα άλλων μελών της οικογένειας όπως: των 

Σταμάτη και Θεμιστοκλή Σαχτούρη (1845-1879), του Αλέξανδρου Δημητρίου Σαχτούρη 

(1873-1925)  και του Δημητρίου Αλεξάνδρου Σαχτούρη (1909-1958). 

 

 

Επιλογή και εκκαθάριση, κανόνες διατήρησης: 

Δεν έγινε καμμία εκκαθάριση. 

 

Προσθήκες υλικού: 

 

Σύστημα ταξινόμησης:  

Η ταξινόμηση του αρχείου έγινε εξ αρχής –με άξονες τη θεματική και χρονολογία των 

τεκμηρίων- δεδομένου ότι τα αρχειακά τεκμήρια ήταν σε απόλυτη αταξία. 

 



Πρόσβαση και χρήση 

 

Νομικό πλαίσιο: Ιδιωτικό αρχείο. 

 

Όροι πρόσβασης: Κοινοποιήσιμο στους ερευνητές. 

 

Πνευματικά δικαιώματα / Όροι αναπαραγωγής: 

 

Γλώσσα αρχειακού υλικού: 

Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά (αρχείο Γεωργίου Σαχτούρη) και κάποια αλληλογραφία 

στα γερμανικά (αρχείο Δημητρίου Γ.Σαχτούρη).  

 

Φυσικά χαρακτηριστικά: 

 Οι διαταγές και οδηγίες του κυβερνήτη Ι.Καποδίστρια ημερ. 5 και 6 Μαρτίου 1828 

χρειάζονται συντήρηση (φακ. 1.1)  

 

Εργαλεία έρευνας: 

Αρχείο Γεωργίου Σαχτούρη. Ευρετήριο. Επιμέλεια Χριστίνα Βάρδα. Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α. 2001. 

Σελ. 38. 

 

Συμπληρωματικές πηγές 

 

Εντοπισμός πρωτοτύπων: 

 

Ύπαρξη αντιγράφων: 

 

Συμπληρωματικές πηγές στο Ε.Λ.Ι.Α.:  

Αρχείο Βασιλείου Ν.Μπουντούρη, αρχεία Μανώλη και Ιάκωβου Τομπάζη, αρχείο Ιωάννη 

και Παύλου Κουντουριώτη. 

 

Συμπληρωματικές πηγές σε άλλες αρχειακές υπηρεσίες / φορείς: 

Μουσείο Μπενάκη: Αρχείο Γεωργίου Σαχτούρη (1804-1867), 46 έγγραφα. 

Στο Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας φυλάσσονται το τρομπόνι και το σπαθί του Γεωργίου 

Σαχτούρη και δύο ναυτικά βαρόμετρα. 

 

 

Βιβλιογραφία: Βλέπε ευρετήριο. 

 

Παρατηρήσεις 

 

Παρατηρήσεις: 

 

 

Θεματολογία 

 

Θέματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ / ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ / ΥΔΡΑ/ ΨΑΡΑ / 

ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, ΔΗΜ. Γ.  

 

 
Όνομα συντάκτη / συντάκτριας: Χριστίνα Βάρδα 

Ημερομηνία: 6/3/2001 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


