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Η ιστορία του μοναδικού Αβορίγινα 
που πολέμησε στη μάχη της Κρήτης
Η ιστορία του Αβορί-

γινα Ρεγκ Σόντερς, 
του µοναδικού αυ-
τόχθονα στρατιώτη 

της Αυστραλίας που πήρε µέ-
ρος στη Μάχη της Κρήτης κατά 
των Γερµανών, έγινε ένα ντο-
κιµαντέρ διάρκειας 52 λεπτών. 
Η πορεία του Σόντερς είναι 
άκρως εντυπωσιακή: Από το 
µέτωπο της Βόρειας Αφρικής 
στη Μάχη της Κρήτης και από 
εκεί στην Κορέα, έµεινε στην 
ιστορία ως ο µόνος Αβορίγι-
νας που απέκτησε τον βαθµό 
του αξιωµατικού στον αυστρα-
λιανό στρατό. 
Η κόρη του Ρεγκ Σόντερς, 
Γκλέντα, έχει πει πολλές φορές 
πως ο πατέρας της έλεγε πως 
χρωστά τη ζωή του στους Κρή-
τες. Εξάλλου η ίδια και µέλη 
της οικογένειά της είχαν επι-
σκεφθεί το νησί προκειµένου 
να γνωρίσουν µέλη της οικογέ-
νειας που τον φυγάδευσε µετά 
τη Μάχη της Κρήτης το 1941. 
Το ταξίδι – προσκύνηµα της 
οικογένειας Σόντερς και η επα-
νένωσή της µε την οικογένεια 
της Βασιλικής Τζαγκαράκη από 
το χωριό Λαµπινή της Κρήτης 
είχε πάρει µεγάλη δηµοσιότητα 
στην Αυστραλία. Η επανένωση 
των δύο οικογενειών, του Ρεγκ 
Σόντερς και της Βασιλικής Τζα-

γκαράκη, ήταν συγκινητική. Ο 
ίδιος ο Σόντερς θεωρούσε τη 
Βασιλική Τζαγκαράκη ως την 
πιο γενναία γυναίκα που είχε 
γνωρίσει. Η οικογένεια Τζα-
γκαράκη πρόσφερε καταφύγιο 
στο Ρεγκ Σόντερς και άλλους 
στρατιώτες σε ένα αποµονωµέ-
νο ξωκκλήσι έξω από το χωριό 
Λαµπινή. Ο Ρεγκ Σόντερς κα-
τάφερε τελικά να διαφύγει από 
την Κρήτη το 1942, πολέµησε 
στη συνέχεια στον Πόλεµο της 
Κορέας και προήχθη σε λοχα-
γό. 
Ο Σόντερς µόλις είχε ολοκλη-
ρώσει την εκπαίδευσή του 
βρέθηκε στο πυροβολικό και 
κλήθηκε να µεταβεί στο µέτω-
πο της Βόρειας Αφρικής, εν 
µέσω του Β’ Παγκοσµίου Πο-
λέµου. Την πρώτη του µάχη 
την έδωσε εναντίον των Ιτα-
λών στη Βεγγάζη. Αρχές Απρι-
λίου το τάγµα του µεταφέρθη-
κε στην Ελλάδα µε σκοπό να 
συµµετέχει στην ανάσχεση της 
γερµανικής επέλασης. Τα συµ-
µαχικά στρατεύµατα µετά από 
σταδιακές υποχωρήσεις ανα-
γκάστηκαν να εγκαταλείψουν 
την ηπειρωτική Ελλάδα και 
ο Σόντερς βρέθηκε στο πλοίο 
‘Κόστα Ρίκα’ που απέπλευσε 
από την Καλαµάτα µε προο-
ρισµό την Αλεξάνδρεια. Αυτό 

το ταξίδι όµως δεν ολοκληρώ-
θηκε ποτέ, αφού το πλοίο δέ-
χτηκε επίθεση στον κόλπο της 
Σούδας από γερµανικά αερο-
πλάνα και άρχισε να βουλιάζει. 
Βρετανικά σκάφη διέσωσαν 
τους ναυαγούς και τους απο-
βίβασαν στην Κρήτη. Πλέον το 

τάγµα του Σόντερς εντάχθηκε 
στη φρουρά του νησιού. Με τη 
γερµανική εισβολή, ο Σόντερς 
βρέθηκε να µάχεται στα Χανιά, 
όπου σκότωσε για πρώτη φορά 
στρατιώτη. «Είδα έναν Γερµα-
νό να σηκώνεται και είχα κα-
θαρό οπτικό πεδίο. Ήταν ένας 

εύκολος στόχος. Θυµάµαι τη 
στιγµή, που ήταν σαν να πυ-
ροβολώ ένα καγκουρό…», είχε 
δηλώσει ο ίδιος. Με τα συµµα-
χικά στρατεύµατα να εγκατα-
λείπουν το νησί και τους συ-
µπολεµιστές του να πιάνονται 
αιχµάλωτοι, ο Σόντερς κατά-
φερε να γλυτώσει. Κρυβόταν 
σε σπηλιές, ντυνόταν µε την 
παραδοσιακή κρητική φορεσιά 
και έµαθε ακόµα και την ντο-
πιολαλιά! 
Έτσι απέκτησε στενούς δε-
σµούς µε τους ντόπιους, συµ-
βιώνοντας µαζί τους επί 11 
µήνες. Τελικά έφυγε από το 
νησί τον Μάιο του 1942 µε 
ένα βρετανικό υποβρύχιο και 
επέστρεψε στην πατρίδα του. 
Η ζωή µετά τον στρατό για τον 
Σόντερς, περιλάµβανε ενασχό-
ληση µε την υλοτοµία αλλά και 
µε τη βιοµηχανία µετάλλων. 
Στη συνέχεια εργάστηκε για τα 
δικαιώµατα των Αβοριγίνων 
στην Αυστραλία. 
Αφήνοντας πίσω του δέκα 
παιδιά, από δύο γάµους, ο 
Σόντερς πέθανε σε ηλικία 70 
ετών στις 2 Μαρτίου του 1990, 
από καρδιακό πρόβληµα. Οι 
στάχτες του σκορπίστηκαν µε 
τον παραδοσιακό τρόπο των 
Αβοριγίνων στη λίµνη Κόνταχ.

Ολοήµερα Κέντρα Στήριξης των Ηλικιωµένων του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας

“Μία Ζεστή Συντροφιά για την Τρίτη Ηλικία”
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας, της Ιεράς Αρ-
χιεπισκοπής, συντονίζει περισσότερα από 21 
Κέντρα Ολοήµερης Στήριξης των Ηλικιωµένων 
στις περισσότερες περιοχές του Σίδνεΐ, δίνει 
την ευκαιρία στους ηλικιωµένους συµπαροίκους 
µας µία φορά την εβδοµάδα ή και περισσότερες, 
να περνούν ευχάριστα την µέρα τους µε παρέα, 
συµµετέχοντας παράλληλα σε ένα ψυχαγωγικό 
και ενηµερωτικό πρόγραµµα.

Η δηµιουργία των Ολοήµερων Κέντρων Στή-
ριξης Ηλικιωµένων αποτελεί ένα από τα προ-
γράµµατα της Οµοσπονδιακής Κυβέρνησης 
για την στήριξη της Τρίτης Ηλικίας.

“Μέσα σε αυτές τις ώρες, θα πιούν τον καφέ 
τους, θα γευµατίσουν, θα συζητήσουν, θα κά-
νουν νέους φίλους, θα συµµετέχουν σε διά-
φορες δραστηριότητες, πολλές φορές υπάρχει 
και ένας οµιλητής ο οποίος θα τους µιλήσει 
για διάφορα θέµατα” όπως µας εξηγεί το στέ-
λεχος του Ελληνικού Κέντρου Προνοίας, ∆η-
µήτρης Γιαννακόπουλος.

Στα συγκεκριµένα Κέντρα µπορούν να συµ-
µετέχουν οι συµπάροικοι που:

•  Aντιµετωπίζουν κινητικά προβλήµατα 
και δεν τους είναι εύκολο να βγούν από 
το σπίτι τους

• ∆εν έχουν µεταφορικό µέσο

•  Ζουν µόνοι τους διότι έχασαν το συ-
ντροφό τους

•  Αισθάνονται την ανάγκη να συνεχίζουν 
να έχουν µία κοινωνική ζωή.  

“Αρχικά, όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στα 
Κέντρα,  πρέπει να  καλέσουν τη κρατική 
υπηρεσία My Aged Care  στο τηλέφωνο 
1800 200 422, η οποία  θα τους  «κλείσει» 
ένα ραντεβού µε ένα άτοµο που θα κρίνει την 
κατάστασή τους”, µας εξηγεί ο κύριος Γιαννα-
κόπουλος.

“Η διαδικασία αυτή αποτελεί ένα στάδιο απα-
ραίτητο για να µπορέσουν να  συµµετέχουν 
στα Ολοήµερα Κέντρα Στήριξης Ηλικιωµέ-
νων.”

Εάν το άτοµο δεχτεί να λάβει µέρος στο πρό-
γραµµα, η Οµάδα Αξιολόγησης θα ενηµε-

ρώσει το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας, για να 
συµµετέχει στα συγκεκριµένα Κέντρα.

“Το πρόγραµµα το κανονίζουν τα στελέχη του 
Ελληνικού Κέντρου Προνοίας, και διαρκεί 
περίπου 6 ώρες, ξεκινώντας από την συ-
γκέντρωση στο χώρο στις στις 9:30 -10:00 
το πρωί µέχρι της 02:30-03:00 το απόγευµα” 
συνεχίζει ο κύριος Γιαννακόπουλος.

“Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας, διαθέτει 
δικά του µεταφορικά µέσα, µίνι µπάς, τα 
οποία µετά από συννενόηση, τους µετα-
φέρουν στο χώρο συγκέντρωσης”.

“Το κόστος συµµετοχής είναι πάρα πολύ µι-
κρό, ενώ όσοι επιθυµούν να µάθουν περισ-
σότερες πληροφορίες, µπορούν να καλέσουν 
την δωρεάν γραµµή 1800 77 66 42 του  Ελ-
ληνικού Κέντρου Προνοίας ή στο 95 16 21 
88, που είναι στην διάθεση των συµπαροί-
κων από ∆ευτέρα εως Παρασκευή από τις 
8.30 π.µ- 17:00 µ.µ.”.




