


Γεννήθηκε στην  Ίο το 1779 ή το 1780. 
 Ήταν γόνος της οικογένειας ευγενών Ντε 
λα Βαλέττ της Μάλτας.  
 
Από μικρός είχε έφεση στα γράμματα και 
η μόρφωση που έλαβε ήταν μεγάλη και 
λαμπρή.  
 
Εκπαιδεύτηκε αρχικά στην Ίο από τον 
πατέρα του Ιωάννη Βαλέτα τον Λογιώτατο 
και αργότερα  σπούδασε στην Πάτμο, στη 
Σίφνο, στην Κωνσταντινούπολη και στο 
Παρίσι, όπου γαλουχήθηκε στα νάματα 
της Γαλλικής Επανάστασης.  
 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του 
συναναστράφηκε με σπουδαίους 
ομογενείς κερδίζοντας την εκτίμησή τους. 



Το 1818 μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία και 
τοποθετήθηκε ιδιαίτερος γραμματέας του 
ηγεμόνα του Βουκουρεστίου Αλέξανδρου 
Ν. Σούτσου.  
Εκεί προωθεί τα ζητήματα του Έθνους και 
της Φιλικής Εταιρείας και αναπτύσσει 
ιδιαίτερες σχέσεις με τον Αδαμάντιο 
Κοραή φροντίζοντας για την έκδοση του 
γνωστού περιοδικού του «Ερμής ο 
Λόγιος». 
 
Από το 1821 ως το 1827 έζησε στην 
Στεφανούπολη της Τρανσυλβανίας. 
 
 Από το 1827 μέχρι το 1829 έμεινε στο 
Φιούμε της Ιταλίας.  



Τον Νοέμβριο του 1829 ήρθε στην 
Ελλάδα.  
 
Τον Αύγουστο του 1831 πήγε στην Ύδρα 
στην αντικαποδιστριακή συνέλευση.  
 
Τον Ιούλιο του 1832 βρέθηκε στην Δ' 
Εθνική Συνέλευση ως πληρεξούσιος της 
Ίου (σημειώνεται ότι δεν πήρε μέρος 
στη συνέλευση, δεδομένου ότι δεν έχει 
υπογράψει στα πρακτικά).  



Το 1833 βρίσκεται στην Αθήνα.  
 
Διορίστηκε υπουργός Δημόσιας 
Εκπαίδευσης και Εκκλησιαστικών 
(αντίστοιχο του σημερινού Υπουργείου 
Παιδείας) στην Κυβέρνηση 
Μαυροκορδάτου από τις 24 Ιουνίου 
έως τις 11 Αυγούστου 1841, οπότε και 
παραιτήθηκε με μία ειλικρινή και 
τολμηρή επιστολή του προς τον 
Βασιλέα Όθωνα, επειδή δεν 
συμφωνούσε με την πολιτική του. 



Ήταν παντρεμένος από το 1819 με την 
Αικατερίνη Σούτσου (1795 - 1837), με 
την οποία απέκτησε έξι παιδιά. 
Δυστυχώς όλα πέθαναν  σε νεαρή 
ηλικία, χωρίς να αφήσουν απογόνους.  
 
Αδελφός του ήταν ο Στέφανος Βαλέττα 
και συγγενής του ο Αριστομένης 
Βαλέτας.  
Ο ανηψιός του Ιωάννης Βαλέτας έγινε ο 
πρώτος δάσκαλος στο νησί όταν 
ιδρύθηκε το Σχολαρχείο. 
 
Σήμερα υπάρχουν συγγενείς του μόνο 
από τη γενιά των αδελφών του.  



 

Πέθανε στις 11 Ιουνίου 1843, 
αφήνοντας την περιουσία του σε 
δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
 
Ιδιαίτερα στην Ίο άφησε καταπίστευμα 
16.000 δραχμών, ποσό μεγάλο για την 
εποχή, για τη δημιουργία Σχολαρχείου.  
 
Άφησε επίσης βιβλία της βιβλιοθήκης 
του, για να φυλαχθούν στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη στην Αθήνα και με την 
προοπτική να μεταφερθούν στην Ίο 
όταν θα δημιουργούνταν υποδομή για 
τη φύλαξή τους. 



Μεγάλο και αξιόλογο ήταν το μεταφραστικό και 
συγγραφικό έργο του Σπυρίδωνα Βαλέτα, το οποίο 
διακρινόταν για τις φιλελεύθερες και προωθημένες 
για την εποχή του απόψεις.  
 
Θέλοντας να διαφωτίσει τον υπόδουλο Ελληνισμό, 
ξεκίνησε το 1816 να μεταφράζει – με το ψευδώνυμο 
Δημήτριος Αριστομένους- το σύγγραμμα του Ρουσώ 
«Λόγος περί της αρχής και βάσεως της ανισότητος 
των ανθρώπων προς αλλήλους» το οποίο εισέπραξε 
την αποδοχή και την προτίμηση του Αδαμαντίου 
Κοραή και εκδόθηκε το 1818 στο Παρίσι.  
Μετέφρασε επίσης σημαντικές πραγματείες ξένων 
συγγραφέων, όπως την «Πολιτική Οικονομία» του 
Say και την «Γενική Ιστορία του Miller». Το 1827 
εξέδωσε επίσης το βιβλίο «Αι επτά πληγαί της 
Ελλάδος» ένα μνημείο της φιλελεύθερης ιδεολογίας 
όπου απαριθμούνται τα αίτια της κακοδαιμονίας της 
Ελλάδας για εκείνη την εποχή.  
 
Συνέγραψε και άλλα έργα μέχρι το τέλος της ζωής 
του ενώ συγχρόνως ασχολήθηκε και με την ποίηση. 



Το πατρικό του σπίτι στη Χώρα της Ίου 
όπου γεννήθηκε, είναι γνωστό στους 
ντόπιους ως «Γαλαρία».  
Το επόμενο σπίτι  της οικογένειας, 
δίπλα στην Εθνική Τράπεζα, ανήκει σε 
απόγονο της ευρύτερης οικογένειας, ο 
οποίος το έχει αναπαλαιώσει και έχει 
διαφυλάξει τα  αυθεντικά έπιπλα και 
αντικείμενα. Φροντίζει και τιμά όχι 
μόνο το  οίκημα αλλά και τη μνήμη του 
προγόνου του. 
Στην τοποθεσία Περβόλια στον Πάνω 
Κάμπο υπάρχουν το εξοχικό του και το 
εκκλησάκι του Αγίου Προκοπίου (Άγιος 
Πρόκοπας όπως τον λένε οι ντόπιοι), 
και τα δύο αναπαλαιωμένα από τους 
νέους ιδιοκτήτες με φροντίδα. 



Η Ίος δεν τον ξεχνά.  
 
Τίμησε τον σημαντικότατο αυτό 
άνθρωπο και ευεργέτη της με 
ανδριάντα και δίνοντας το όνομά του 
στο «Βαλέτειο Γυμνάσιο με Λυκειακές 
Τάξεις».  
 
Κάθε χρόνο, με την ευκαιρία της 
σχολικής εορτής των Τριών Ιεραρχών 
στις 30 Ιανουαρίου, ο Δήμος Ιητών 
τελεί μνημόσυνο στη μνήμη του ως 
μεγάλου ευεργέτη, αλλά και στη  μνήμη 
των υπόλοιπων ευεργετών του νησιού, 
και καταθέτει στεφάνι στον ανδριάντα 
του, με τη συμμετοχή των σχολείων. 
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 







Η Ίος τω ευεργέτη της, ευγνωμονούσα 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Ίος για τον ευεργέτη της, με ευγνωμοσύνη 
 
 

Αι δύο της αρετής αρχαί και βάσεις:  
«Φιλείν τ΄ αγαθόν και κραττείν εαυτού» 

 
 
 
 
 
Οι δύο αρχές και βάσεις της αρετής: «Να αγαπάς 

το καλό και να ελέγχεις τον εαυτό σου». 



ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΟΘΩΝΑΙΟΣ: 
Η ΝΗΣΟΣ ΙΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ, ΓΕΝΙΚΑ , 1938 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 
«Σπυρίδων Βαλέτας» 1998 ΕΚΔ. ΔΗΜΟΥ ΙΗΤΩΝ 
 
http://www.hellenicaworld.com/Greece/Person/gr/SpyridonValetas.ht
ml  
 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CF%85%CF%81%CE%A
F%CE%B4%CF%89%CE%BD_%CE%92%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%84
%CF%84%CE%B1%CF%82 
 
https://web.archive.org/web/20110630014645/http://www.kykladesn
ews.gr/iosbooks/55499-2010-02-12%2008-45-28.html 

Ετοίμασα τη σύντομη αυτή παρουσίαση  
τον Ιανουάριο του 2021  

για να τιμήσω και για να κάνω ευρύτερα γνωστό,  
κυρίως στη μαθητιώσα νεολαία του νησιού,  

τον  Σπυρίδωνα Βαλέτα,  
προσωπικό μου ήρωα και μεγάλο ευεργέτη της Ίου,  

στο Δημοτικό Σχολείο της οποίας υπηρέτησα  
ως εκπαιδευτικός  Αγγλικών  και Διευθύντρια  

στο διάστημα 2002-2020. 
 

Βασίστηκα σε πληροφορίες που πήρα  
από τους κατοίκους της Ίου και από τις παρακάτω πηγές. 

 
Εύα Καρανάσιου  

evakaranasiou@gmail.com 
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