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Βαγγέλης Βαλιώτης: Δήμαρχος 
μιας πόλης με μεγάλη ιστορία

Κύριε Βαλιώτη είστε ∆ήµαρχος 
Σπάρτης, µιας πόλης µε µεγά-
λη ιστορία. Πώς αισθάνεστε γι’ 
αυτό;

Η Σπάρτη είναι µια από τις πιο ιστο-
ρικές πόλεις παγκοσµίως, διεθνούς 
«ακτινοβολίας», µε ενεργό και κοµ-
βικό ρόλο στις ιστορικές εξελίξεις. Η 
ιστορικότητα του ονόµατός της, µου 
«γεννά» αισθήµατα περηφάνιας, αλλά 
και µεγάλης ευθύνης.

Η Σπάρτη διαθέτει ένα µε-
γάλο όπλο, την ιστορική της 
διαδροµή. Έχει εισπράξει τ’ 
ανάλογα οφέλη;

Όπως προανέφερα, έχω συναίσθηση 
του ονόµατος της πόλης, της οποίας 
έχω την τιµή να είµαι ∆ήµαρχος και 
του συγκριτικού πλεονεκτήµατος που 
το συνοδεύει. Θεωρώ, όµως, ότι η 
βαρύτητα του  ονόµατός της είναι δυ-
σανάλογη των ωφελειών που απολαύ-
ει. Στην κατεύθυνση αυτή, πρέπει να 
επικεντρωθούµε στην προβολή, κάτι 
που πράττουµε µέσω του  Τµήµατος 
Τουρισµού και τη συµµετοχή του ∆ή-
µου, σε ∆ιεθνείς Εκθέσεις Τουρισµού 
(Λονδίνο –Βερολίνο –Ντίσελντορφ 
Γερµανίας -Μόσχα κ.λ.π) και διεθνή 
συνέδρια (∆ιεθνές συνέδριο αρχαίων 
πόλεων στην Nanjing στην Κίνα και 
στην πόλη Ryazan της Ρωσίας).
Η παρουσία του ∆ήµου µας στις δι-
εθνείς εκθέσεις και τα συνέδρια , η 
εξωστρέφεια που επιτυγχάνεται µέσω 
αυτής,  είναι στοιχεία που βοηθούν 
στην ανταγωνιστικότητα του τουριστι-
κού µας προϊόντος και στην επιµή-
κυνση της τουριστικής περιόδου της 
περιοχής µας. 

Ωστόσο, απαιτούνται διαρκείς 
προσπάθειες ώστε η Σπάρτη 
να καταστεί ελκυστικός του-
ριστικός προορισµός, ένας 

τόπος που θα «κρατά» τον 
ταξιδιώτη.

Μια πόλη µε τέτοια ιστορία δεν έχει 
τ’ ανάλογο Μουσείο. Πού ευρίσκε-
ται το θέµα και πότε προβλέπεται 
να υπάρξει υλοποίηση; Η ανέγερση 
Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου ,που 
θα στεγάσει την ένδοξη Ιστορία της 
Σπάρτης,  αποτελεί καθολικό αίτηµα 
όλων των Σπαρτιατών. Η πόλη της 
Σπάρτης είναι µία από τις πιο γνω-
στές πόλεις παγκοσµίως για την ιστο-
ρία της. Αν και µικρή σε έκταση, δια-
δραµάτισε σπουδαίο ρόλο σε όλες τις 
χρονικές περιόδους. Η Σπάρτη, εκτός 
από τη µεγάλη της ιστορία, ευνοείται 
και από τη γεωγραφική της θέση. 
Είναι πολύ εύκολα προσβάσιµη για 
όποιον θέλει να την επισκεφτεί, έχο-
ντας πολύ καλή οδική σύνδεση µε 
την Αθήνα, την Τρίπολη, την Καλα-
µάτα. 
Παρ’ όλα αυτά η Σπάρτη δεν έχει ένα 
µουσείο αντάξιο της ιστορίας της, σε 
µια εποχή µάλιστα που δίνεται ιδιαί-
τερη έµφαση στη διατήρηση των πο-
λιτισµικών αγαθών.

Το υφιστάµενο κτίριο του αρχαιολο-
γικού µουσείου είναι µικρό και έχει 
βασικές ελλείψεις που δεν βοηθούν 
να λειτουργήσει σωστά.
 Όσοι επισκέπτονται την πόλη, δεν 
έχουν ένα χώρο στο οποίο µπορούν 
να δουν συγκεντρωµένα και οργα-
νωµένα τα αρχαιολογικά ευρήµατα, 
τα οποία µάλιστα είναι πολλά και 
κατά καιρούς προκύπτουν από ανα-
σκαφές και άλλα. Αντ’ αυτού πηγαί-
νουν σε διάφορους υπαίθριους χώ-
ρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 
µη οργανωµένους, ενώ τα ευρήµατα 
στοιβάζονται σε αποθήκες ή µένουν 
εκτεθειµένα και αναξιοποίητα. Μ ε 
βάση αυτό το πρόβληµα, εδώ και 
πολλά χρόνια γίνονται προσπάθειες 
και αποτελεί ζητούµενο για κάθε πο-
λίτη της Λακωνίας η δηµιουργία ενός 
µουσείου που θα αντανακλά τη δόξα 
της Αρχαίας Σπάρτης. Το θέµα αυτό 
εδώ και χρόνια παραµένει σε αδιέξο-
δο και πολλά ζητήµατα προκύπτουν 
ώστε η δηµιουργία του να καθίσταται 
αµφίβολη.
Η οικονοµική συγκυρία της χώρας 
δε βοηθά στην υλοποίηση αυτού του 

σχεδίου. Το κόστος για τη δηµιουργία 
ενός νέου µουσείου δεν είναι τόσο 
µεγάλο, αν αναλογιστεί κανείς τα 
µελλοντικά οφέλη που θα προσδώσει 
στους πολίτες, την τοπική κοινωνία 
αλλά και στο κράτος γενικότερα. Αρ-
χικά, η δηµιουργία ενός ολοκληρω-
µένου και επισκέψιµου µουσείου θα 
βοηθήσει στο να µάθουν οι µαθητές 
και οι ενήλικες την ιστορία της πόλης. 
Έτσι θα αισθανθούν υπερηφάνεια για 
τον τόπο τους και θα θελήσουν να 
µείνουν σ’ αυτόν, γεγονός πολύ ση-
µαντικό σε µια εποχή όπου επικρα-
τεί η απογοήτευση και η απαξίωση. 
Συγχρόνως, θα ευαισθητοποιηθούν 
σε ζητήµατα διατήρησης και ανάδει-
ξης της πολιτισµικής κληρονοµιάς. 
Αυτό αποτελεί κέρδος, αφού όλοι θα 
αισθάνονται υπεύθυνοι για τη διατή-
ρηση της πολιτισµικής κληρονοµιάς 
των προγόνων µας.
Σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι µε 
τη δηµιουργία ενός σύγχρονου µου-
σείου θα αλλάξει προς το καλύτερο 
η εικόνα της πόλης. Πλήθος επισκε-
πτών, Ελλήνων και ξένων, θα θελή-
σουν να το επισκεφθούν. Αποτέλεσµα 
την αύξηση του τουρισµού και τη γε-
νικότερη οικονοµική ανάπτυξη της 
περιοχής. Αξίζει να αναφερθεί ότι µε 
την ολοκλήρωση αυτού του κτιρίου, η 
Σπάρτη θα πάψει να δείχνει µια εικό-
να απαξίωσης, εγκατάλειψης και αδια-
φορίας για την ιστορία της. Επίσης, σ΄ 
αυτή τη  δύσκολη εποχή για την χώρα 
µας   είναι επιβεβληµένη  η αξιοποίη-
ση  του πολιτισµικού µας πλούτου και 
να την µεταδώσουµε στις επόµενες γε-
νιές, γιατί χωρίς την ιστορία του ένας 
λαός και ένας τόπος παύει να έχει ταυ-
τότητα. Παρ’ όλα όσα ανέφερα, τα διά-
φορα στάδια από τα οποία πέρασε και 
τις πολυετείς κωλυσιεργίες, το θέµα 
ανέγερσης του Νέου Αρχαιολογικού 
Μουσείου της πόλης µας, στο οικό-
πεδο ΧΥΜΟΦΙΞ, έχει πάρει το δρόµο 
του. Το Συµβούλιο Μουσείων έδωσε 
οµόφωνα το «πράσινο φως» σε µια 
λεπτοµερή µουσειολογική προµελέ-
τη, καθώς και στο επικαιροποιηµένο 
κτιριολογικό πρόγραµµά του. Επίσης 
από την Οικονοµική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρί-
θηκαν τα τεύχη δηµοπράτησης και οι 
όροι της διακήρυξης της µελέτης για 
την κατασκευή του νέου αρχαιολογι-
κού µουσείου Σπάρτης.

Πώς πάνε τα έργα για την ανά-
δειξη του Αρχαίου Θεάτρου;

Το Αρχαίο Θέατρο της Σπάρτης χρο-
νολογείται από τον 2ο αιώνα π.Χ. και 
υπήρξε ένα από τα µεγαλύτερα θέα-

Ο Βαγγέλης Βαλιώτης, νυν δήµαρχος της Σπάρτης, γεννήθηκε το 1959 
στο χωριό Κονιδίτσα Λακωνίας. Σπούδασε στην Σεβαστοπούλειο Τεχνική 
Σχολή και έλαβε το δίπλωµα ηλεκτρολόγου. Η κοινωνική του δράση, η 
επιτυχηµένη θητεία του σε καίριες θέσεις του, η αποτελεσµατικότητα και 
το ήθος του είχαν σαν αποτέλεσµα τις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές 
να τον αναδείξουν οι συµπολίτες του δήµαρχο µε υψηλό ποσοστό.
Ως δήµαρχος Σπαρτιατών έχει ταυτίσει την παρουσία του µε την φιλοσο-
φία της πόλης «Το λακωνίζεις εστίν φιλοσοφείν», δηλαδή έργα και λόγια 
ελάχιστα. Οραµατιστής, εργατικός, µε ήθος, σεµνή παρουσία και µε ευ-
αισθητοποίηση στο περιβάλλον είναι ο οδικός χάρτης που ακολουθεί ως 
δήµαρχος.
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