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Από τη λίστα επιβατών στο ΗΜΑΣ Ευριπίδης, που 
απέπλευσε στις 19 Οκτωβρίου 2014 από το Port 
Macquarie (HMAT Euripides from Port Macquarie 
on 19th October 1914)

Rados, Peter 170 3 Infantry Battalion (October 1914)

A14 EURIPIDES (1914-54)

Επιβατηγό/φορτηγό πλοίο της εταιρείας Harland & 
Wolff, Belfast for G Thompson & Co Ltd, Glasgow 
(Aberdeen Line). Ταχύτης κόµβου: 13. Χωρητικότητα 
επιβατών: 140 (1η θέση), 334 (2η θέση), 750 (3η 
θέση). Επίσηµη παρουσίαση του καραβιού στις 29 
Ιανουαρίου 1914. Ήταν το µεγαλύτερο καράβι της 
εταιρείας. Παρθενικό ταξίδι από το Λονδίνο (ηµέρα 
αναχώρησης 1η Ιουλίου 1914) και έφτασε στην 
Βρισβάνη (24 Αυγούστου 1914)

Στις 26 Αυγούστου 1914 δόθηκε εντολή από 
την Κοινοπολιτεία να µεταφέρει αυστραλιανά 
στρατεύµατα (µέχρι τον Ιούνιο 1917). Επανήλθε στον 
Βρετανικό κυβερνητικό έλεγχο το 1915 και συνέχισε 
µε ταξίδια Λονδίνο – Αυστραλία. Στην τρίτη θέση 
επιβιβάζονταν κυρίως στρατεύµατα υπό τον έλεγχο 
της Κοινοπολιτείας. 

Ολοκλήρωσε 7 ταξίδια από την Αυστραλία (από τις 24 
Σεπτεµβρίου 1914) µέχρι το τελευταίο ταξίδι από το 
Σύδνεϋ στις 31 Οκτωβρίου 1917.

κάτοικος Νιού Τζέρσι στην Αµερική.
Αυτή η αλληλογραφία τελικά έριξε φως στο µυστή-
ριο σχετικά µε την καταγωγή του Πίτερ.
Ο Πίτερ γεννήθηκε (κατά µεγάλη πιθανότητα) στην 
Μικρά Ασία, στο χωριό Αρτάκι, κοντά στα παράλια 
της Θάλασσας του Μαρµαρά.

Η οικογένεια Ράντος της Μικράς Ασίας
Στις 29 Ιανουαρίου 1919, ο Νίκος έγραψε ότι ο 
Πίτερ χρησιµοποίησε τη διεύθυνση των γονέων 
του για την κατάταξή του. Ο τόπος γέννησής του 
και η καταγωγή του ήταν από τη Μικρά Ασία που 
ήταν τότε µέρος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ο 
Νίκος έγραψε ότι ο Πίτερ φοβόταν να αναφέρει τον 
πραγµατικό τόπο γέννησής του γιατί αυτό θα επηρέ-
αζε την κατάταξή του. 
Όµως, και η υποτιθέµενη διεύθυνση των γονέων 
του είναι πλαστή. Ο Νίκος έγραφε στο ίδιο γράµµα 
ότι η τελευταία διεύθυνση των γονέων του ήταν 
στην Σµύρνη. Από την Σµύρνη οι γονείς του είχαν 
ζητήσει πληροφορίες από τον Πρόξενο της Αρµε-
νίας για την τύχη του γιού τους, 28 µήνες πριν. Ο 
Νίκος γράφει ότι εφόσον οι γονείς του δεν είχαν 
µάθει για την τύχη του γιου τους, ο πλησιέστερος 
συγγενής ήταν ο Νίκος.
Το Μάιο του 1919 ο Νίκος έγραψε και πάλι γράµµα 
στις αυστραλιανές στρατιωτικές αρχές. Ανέφερε ότι 
ο Νίκος είχε τέσσερις αδελφές στο Αρτάκι, γνωστό 
σήµερα ως Ερντέκ και µέρος της Τουρκίας, τότε 
όµως βρισκόταν κάτω από την στρατιωτική κυριαρ-
χία των Συµµάχων.
Το Ερντέκ βρίσκεται στο νότιο παράλιο της θάλασ-
σας του Μαρµαρά και όχι πολύ µακριά από εκεί που 
σκοτώθηκε ο Πήτερ. Οι αδελφές του ήταν: Μαρίκα 
(ετών 15), Ανθώ (Ετών 13) Σµαρώ (ετών 11) και 
Γεωργία (ετών 10). Ο Νίκος έγραφε: Οι συνθήκες 

ζωής είναι πολύ φτωχικές γιατί έχουν χάσει τα 
πάντα στον πόλεµο. Οι γονείς πέθαναν πριν δύο 
χρόνια από τις κακουχίες του πολέµου. Η Στρατώ 
Λαργκίνα είναι η κηδεµόνας τους και ζούσε στην 
ίδια πόλη µε τις αδελφές του.
Όσοι ζούσαν στα παράλια του Αιγαίου, ταλαιπωρή-
θηκαν πολύ και υπέµειναν πολλές κακουχίες κατά 
της διάρκεια του Πρώτου Παγκοσµίου Πολέµου. Τα 
υποβρύχια των Συµµάχων ήταν ορατά από το Ερ-
ντέκ – το γνωστό Ε11 βρετανικό υποβρύχιο περνού-
σε από εκεί τακτικά.
Ο Νίκος ζητούσε από τις Αυστραλιανές αρχές να κά-
νουν το καλύτερο δυνατό ώστε η περιουσία του Πίτερ 
να πάει στις αδελφές του που είχαν µεγάλη ανάγκη, 
στη Μικρά Ασία «ως ένδειξη φιλανθρωπίας». 
Τον Ιούνιο του 1919 ο Αυστραλιανός στρατός έγρα-
ψε γράµµα στον κ. Τζακ Ζέρβο, κάτοικο Σύδνεϋ και 
του ζήτησε να σκεφτεί την πρόταση του Νίκου.
∆εν γνωρίζουµε ποια ήταν η απάντηση του κ. Ζέρ-
βου σε αυτές τις παρακλήσεις – ή ποια ήταν τελικά η 
µοίρα των νεαρών κοριτσιών στην Μικρά Ασία.
Αυτό όµως που γνωρίζουµε είναι ότι σύντοµα 
έζησαν τον εφιάλτη του πολέµου µε την καταστροφή 
της Μικράς Ασίας. Ελπίζουµε µόνο ότι κατάφεραν 
να διαφύγουν µε ασφάλεια  στην Ελλάδα ή σε κά-
ποιο άλλο µέρος.
Η µοίρα τελικά παίζει περίεργα παιχνίδια… Ο Πίτερ 
επέστρεψε στη γενέτειρά του όπου άφησε την τελευ-
ταία του πνοή, πολύ κοντά στο χωριό όπου ζούσε η 
οικογένειά του. Μοιραίο καλωσόρισµα και σίγουρα 
ο τάφος του στο Αρί Μπουρνού είναι δυστυχώς, το 
πλέον κατάλληλο µέρος.
Το 1920 ο Αυστραλιανός στρατός έστειλε στο Νίκο 
Ράντο τα µετάλλια του αδελφού του: 1914/15 Star, 
Βρετανικό Μετάλλιο Πολέµου, και Μετάλλιο Νίκης, 
«ως αναµνηστικό για τις υπηρεσίες του γενναίου 

στρατιώτη Νο. 170 Πήτερ Ράντος».

** Το κείµενο είναι µετάφραση του αγγλικού κει-
µένου του Τζιµ Κλάιβεν (Jim Claven), γραµµατέα 
της Επιτροπής Lemnos Gallipoli Commemorative 
Committee

Στην ιστοσελίδα http://www.awm.gov.au/
education/peter-rados/ 
γράφουν για τον Πίτερ Ράντο:
Πίτερ Ράντος ή Παντελής Παναγιωτής όπως ήταν 
γνωστός στην οικογένειά του, µεγάλωσε στην 
Αθήνα. Εθελοντής στον ελληνικό στρατό, µετανά-
στευσε στην Αυστραλία το 1910 και εργαζόταν ως 
σερβιτόρος στη ∆υτική Αυστραλία και στο Σύδεϋ. 
Μόλις δύο εβδοµάδες µετά το ξέσπασµα του Πρώ-
του Παγκοσµίου Πολέµου έκανε αίτηση για να 
καταταγεί στο Αυστραλιανό Στρατό. Ήταν µόλις 23 
ετών όταν κατετάγη µε τον αριθµό 170 που δείχνει 
ότι ήταν από τους πρώτους που επιστρατεύτηκαν για 
τη µάχη. Έφυγε από την Αυστραλία µε το ‘Ευριπί-
δης’.  Αποβιβάστηκαν στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, 
όταν ξέσπασε κακοκαιρία και ανάγκασε το πλοίο να 
αλλάξει πορεία µε αποτέλεσµα  τα αυστραλονεαζη-
λανδικά στρατεύµατα να µη φτάσουν τελικά στην 
Γαλλία που ήταν ο αρχικός προορισµός.
Στις 28 Σεπτεµβρίου 1918, τρία χρόνια µετά το 
θάνατο του Πίτερ, ο Ερυθρός Σταυρός έλαβε γράµ-
µα από το Νίκ Ράντος, αδελφό του Πίτερ που ζούσε 
στην Αµερική. Έλεγε µεταξύ άλλων ότι δεν είχε νέα 
του αδελφού του από το 1914, την ηµέρα της κατα-
ταγής του και η οικογένειά του αδηµονούσε για την 
τύχη του. Όταν ο Νίκος ενηµερώθηκε για το θάνατο 
του Πίτερ έστειλε κι άλλο γράµµα ζητώντας βοήθεια 
για τις αδελφές του που ζούσαν στη Μικρά Ασία. 


