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«Όταν ακούει τα παιδιά των προσφύγων που λένε "μαμ μαμ" δεν μπορεί να τα 
αφήσει έτσι. Γι' αυτό τους δίνει ψωμί. Ο "Νιόνιος" έχει περάσει πείνα στην Κατοχή. 
Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά όταν βλέπει τα παιδάκια να πεινάνε…». Μ' αυτά τα 
λόγια μιλάει ο ο Σταύρος Αρβανιτάκης για τον 76χρονο αρτοποιό πατέρα του, τον 
Διονύση. Τον άνθρωπο που πριν από λίγες εβδομάδες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Ζαν - Κλοντ Γιούνκερ επαίνεσε για την εθελοντική δράση του στο νησί της 
Κω. 
Ο Διονύσης Αρβανιτάκης προσέφερε ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες καθημερινά ψωμί, 
γλυκά κι άλλα προϊόντα στους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Κω. 
 
Τα μεταφέρει με το βανάκι του και στη συνέχεια τα μοιράζει σε μικρούς και μεγάλους. Η 
πράξη του συγκίνησε τον κ.Γιούνκερ, ο οποίος στην ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο πριν 
από λιγες ημέρες είπε: «Ευρώπη δεν είναι να βουλιάζουμε τις βάρκες των προσφύγων. 



Ευρώπη είναι ο φούρναρης στην Κω που δίνει ψωμί στους πρόσφυγες από το υστέρημά 
του. 
 
Αυτή είναι η Ευρώπη στην οποία θέλω να ζω». 
Τα τηλέφωνα στο αρτοποιείο του κ. Αρβανιτάκη και των παιδιών του στην Κω δεν έχουν 
σταματήσει να χτυπούν. Οι δημοσιογράφοι θέλουν μία κουβέντα από τον φούρναρη που 
βοηθάει τους πρόσφυγες. 
 
Οι δικοί του άνθρωποι εξηγούν πως η πράξη του είναι σχεδόν αυτονόητη. 
Έχει ζήσει, λένε, τη φτώχεια. «Εγώ κάποτε πείναγα και γι' αυτό τώρα κάνω αυτό το πράγμα. 
Δεν προσφέρω μόνο ψωμί. Διάφορα. Γλυκά, κρουασάν, ντόνατς. Απ' όλα» είπε ο 76χρονος 
εξηγώντας την πρωτοβουλία του. Άλλωστε έχει γνωρίσει από πρώτο χέρι πώς είναι να 
ξενιτεύεται κανείς. 
 
Το 1957 πούλαγε κουλούρια στα Κ.Πατήσια και δύο χρόνια μετά έφυγε μετανάστης στην 
Αυστραλία. Επέστρεψε το 1970 στην Ελλάδα, στο νησί της συζύγου του, στην Κω. Και όπως 
τόνισε δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι το νησί εκτός από ξένους τουρίστες θα 
φιλοξενούσε και πρόσφυγες. 
Του Μάνου Χαραλαμπάκη από τα ΝΕΑ 
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