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Ο Πήτερ στη Λήµνο
Η µονάδα του Πήτερ έφυγε από την Αλεξάνδρεια 
στις 5 Απριλίου µε το HMTS Derfflinger και έφτασε 
στη Λήµνο στις 9.30 το πρωΐ της 8ης Απριλίου.
Φωτογραφίες δείχνουν το 3ο Τάγµα να κάνει 
ασκήσεις απόβασης και επιβίβασης στο λιµάνι του 
Μούδρου. Επίσης τους έκαναν διαλέξεις µε θέµα: 
«Σηµειώσεις στον Τουρκικό Στρατό», «Τεχνάσµατα 
και Κατασκοπεία Εχθρού», «∆ιεθνές ∆ίκαιο», όπως 
επίσης και συνεργασία πυροβολικού και πεζικού σε 
περίπτωση επίθεσης.
Η σωµατική άσκηση ήταν εξίσου σηµαντική όσο και 
η εκπαίδευση. Έκαναν πορείες στην παραλία και 
µετά απολάµβαναν ένα µπάνιο στο λιµάνι.
Το ηµερολόγιο της µονάδας επίσης δείχνει ότι ο 
Πίτερ και οι σύντροφοί του είχαν κάνει αρκετές 
ασκήσεις απόβασης στο λιµάνι του Μούδρου. Στις 
17 Απριλίου, επιτράπηκε στο 50% του Τάγµατος να 
πλύνει τα ρούχα τους στο χωριό του Μούδρου.
Στις 20 Απριλίου 1915 το λιµανάκι του Μούδρου 
πληµµύρισε από πολεµικά πλοία των συµµαχικών 
δυνάµεων. Είχε έλθει η ώρα της µάχης. Οι Αυστρα-
λονεοζηλανδοί ξεκίνησαν από την ελληνική γη το 
απόγευµα της 24ης Απριλίου για να επιτεθούν στην 
Καλλίπολη και να πάρουν τον έλεγχο των Στενών 
από τους Τούρκους.

Καλλίπολη
Το Τάγµα αναχώρησε από τη Λήµνο στις 6.15 το 
πρωϊ της 24ης Απριλίου. Ταξίδεψε για πέντε ώρες 
πριν αγκυροβολήσει και στη συνέχεια αναχωρήσει 
για το Άνζακ Κόουβ. Έφτασαν στο αγκυροβόλιό τους 
στις 10.55 µµ και έφυγαν για το Άνζακ Κόουβ στις 
12.30 το µεσηµέρι της 25ης Απριλίου. Έφτασαν 
στις 4 τα ξηµερώµατα και πάτησαν στην ξηρά στις 
8.30 το πρωΐ. 
Ο Πίτερ πήρε µέρος στην απόβαση στο Άνζακ Κό-
ουβ. Μέχρι το τέλος της ηµέρας, ο Πήτερ ήταν ένας 
από τους 16,000 άνδρες που πάτησαν στην ξηρά. 
Ευτυχώς δεν ήταν ανάµεσα στους Αυστραλούς που 
σκοτώθηκαν ή τραυµατίστηκαν εκείνη την ηµέρα. 
Κάπου 2.000 Αυστραλοί βρήκαν τραγικό θάνατο 

εκείνο το πρωινό της 25ης Απριλίου 1915, αφού οι 
Τούρκοι, που ανήκαν στο αντίπαλο στρατόπεδο των 
«Κεντρικών ∆υνάµεων», τους περίµεναν κρυµµένοι 
στις ακτές της Καλλίπολης και τους αποδεκάτισαν.

Ο θάνατος του Πήτερ στο Άνζακ Κόουβ
Όπως προαναφέραµε, ο Πίτερ έζησε την ηµέρα της 
απόβασης αλλά σκοτώθηκε σε µάχη στη χερσόνησο, 
στις 19 Μαΐου 1915. Ήταν µόλις 24 ετών. 
Στο ηµερολόγιο της µονάδας του καταγράφεται η 
βίαιη τουρκική επίθεση στη Μονάδα. Μεγάλος 
αριθµός Τούρκων  επιτέθηκαν σε όλη την αµυντική 
γραµµή στις 2.45 τα ξηµερώµατα. Το Τάγµα είχε 
προβλέψει την επίθεση και ήταν προετοιµασµένοι 
και µάλιστα προκάλεσαν µεγάλες ζηµιές στον εχθρό. 
∆υστυχώς όµως οι Αυστραλοί έπαθαν πανωλεθρία 
κατά την οπισθοχώρηση των Τούρκων. Οι σκα-
πανείς βγήκαν από  τα χαρακώµατα εξαπολύοντας 
πυρ, µε αποτέλεσµα να εκθέσουν τον εαυτό τους 
στα πυρά των Τούρκων. Σύµφωνα µε τα αρχεία του 
Τάγµατος, ένας αξιωµατικός σκοτώθηκε και δύο 
τραυµατίστηκαν. Σκοτώθηκαν επίσης 41 στρατιώτες 
και 49 τραυµατίστηκαν. Ο Πίτερ Ράντος ήταν ανάµε-
σα στους νεκρούς.
Αρχικά θάφτηκε στο Shrapnel Gully της χερσονή-
σου. Η τελετή έγινε από τον γνωστό και γενναίο 
εφηµέριο Ουίλλιαµ ΜακΚένζι από το Μπέντιγκο της 
Βικτώριας.
Τώρα είναι θαµµένος κοντά στο Άνζακ Κόουβ, στον 
τάφο µε αριθµό G21, στο κοιµητήριο Άρι Μπούρ-
νου ανάµεσα σε 150 αυστραλούς συµπολεµιστές του 
που επίσης τάφηκαν εκεί.
Αλλά, όπως και µε πολλούς Άνζακ, τα αρχεία έχουν 
κάποια δόση ‘µυστηρίου’. Όπως για παράδειγµα 
µυστήριο καλύπτει το ερώτηµα ‘που γεννήθηκε ο 
Πίτερ’.
Όταν παρουσιάστηκε στο Κέντρο καταταγής στο 
Ράντγουϊκ, στις 18 Αυγούστου 1914, ο Πίτερ είχε 
δηλώσει ως τόπο γέννησης την Αθήνα. Επίσης 
ανέφερε ως πλησιέστερο συγγενή του τον Πήτερ 
Ράντο, κάτοικο Αρκαδίου 28, Αθήνα. Στην πορεία 
τα στοιχεία αυτά αποδείχθηκαν πλαστά. 

Μετά το θάνατό του, η αλληλογραφία που στάλθηκε 
στην προαναφερόµενη διεύθυνση επεστράφη µε 
ένδειξη «παραλήπτης άγνωστος». Ο Πήτερ άφησε 
διαθήκη στην οποία ανέγραφε ως κληρονόµο του το 
Τζακ Ζέρβο, κάτοικο 37 Παρκ Στρητ, Σύδνεϋ ΝΝΟ. 
Αυτή ήταν η διεύθυνση της Λέσχης του Πανελλήνι-
ου και ο κ. Ζέρβος ήταν ο ιδιοκτήτης. Το 1916 ο κ. 
Ζέρβος έγραψε για να ρωτήσει για τη διαθήκη του 
Πίτερ.
Στο τέλος του πολέµου, ο αδελφός του Πίτερ, Νίκος 
Ράντος άρχισε να αλληλογραφεί µε τον Αυστραλια-
νό στρατό για να µάθει για τον αδελφό του. Έγραφε 
εκ µέρους της οικογένειας του Πίτερ. Ο Νίκος ήταν 


