
Από γενιά πεζοναυτών ο “δικός” μας Αναστάσιος βρέθηκε στις ΗΠΑ 

και από εκεί στο Αφγανιστάν με το σώμα των Αμερικανών 

Πεζοναυτών.  

Στη συνέντευξη, μας λέει για τον πατέρα του, που και αυτός 

υπηρέτησε στους Έλληνες Πεζοναύτες αλλά και για την θητεία του 

και τις εμπειρίες του στο Σώμα των Πεζοναυτών των ΗΠΑ    

Επιμέλεια:  Εφ.Λγος (ΤΧ-ΕΔ) Δαμιανίδης Αλέξανδρος  



Αφορμή για τη συνέντευξη αυτή στάθηκε μια φωτογραφία η οποία 
αναρτήθηκε στην ομάδα του facebook «Δυνάμεις Πεζοναυτών» 
ενός παλαιού συναδέλφου του Βασίλη Ελευθεριάδη, η οποία 
απεικόνιζε το γιό του με στολή των αμερικανών Πεζοναυτών και μας 
πληροφορούσε ότι είναι τραβηγμένη την ημέρα που γύρισε από το 
Αφγανιστάν. Άμεσα μας γεννήθηκε η επιθυμία να κουβεντιάσουμε 
με έναν «δικό» μας άνθρωπο την εμπειρία του πεδίου της μάχης…  

ΑΡΓΩ: Πρώτα από όλα θα θέλαμε να σας 
ευχαριστήσουμε που δεχθήκατε να 
δώσετε αυτή τη συνέντευξη στο ψηφιακό 
μας περιοδικό.  
 
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Είναι τιμή μου 
που συμμετέχω σε αυτή τη συνέντευξη. 
Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια που κάνετε 
με την «Αργώ» και χαίρομαι που μπορώ να 
εκλάβω τον εαυτό μου ως ένα μικρό 
δείγμα των Ελλήνων εκείνων, οι οποίοι 
τιμούν και μεταδίδουν την κληρονομιά 
μας και την ιστορία μας, ως Πεζοναύτης, 
ακόμα και αν δεν βρίσκομαι στην Ελλάδα. 

ΑΡΓΩ: Θα θέλαμε πρώτα να ξεκινήσετε με 
ένα σύντομο βιογραφικό (από τη γέννηση 
έως τα σχολικά σας χρόνια). 
 
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Είμαι 
Ελληνοαμερικανός και γεννήθηκα το 1986 
στη Νέα Υόρκη από Έλληνες γονείς. 
Ζήσαμε στην Ελλάδα δύο διαφορετικές 
περιόδους, η πρώτη περίοδος για τρία 
χρόνια όταν ήμουν στο γυμνάσιο στη 
Ρόδο.. Μετά από αυτά τα τρία χρόνια 
γυρίσαμε στην Αμερική και ξεκίνησα το 
λύκειο. Καταλήξαμε στο Norfolk στην 
πολιτεία της Virginia, η οποία βρίσκεται 

ανάμεσα στις μεγαλύτερες ναυτικές 
βάσεις της Αμερικής. Εκεί στο σχολείο 
παρακολούθησα ένα πρόγραμμα 
σχεδιασμένο για εφήβους που 
ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν στο 
Ναυτικό. Αποφασισμένος να γίνω Αξ/κος 
στους Πεζοναύτες πήγα στο Πανεπιστήμιο 
στη Florida και ξεκίνησα το πρόγραμμα 
NROTC (Naval Reserve Officer Training 
Corps) το οποίο με υποτροφία παρέχει 
εκπαίδευση σε φοιτητές ώστε να γίνουν 
Αξ/κοι είτε στο Ναυτικό  
είτε στους Πεζοναύτες.  
Όταν δεν κατάφερα να  
κερδίσω την υποτροφία  
αυτή αποφάσισα να πάω  
κατευθείαν στη βασική  
εκπαίδευση οπλίτη. 
 
ΑΡΓΩ: Πως αποφάσισες  
να γίνεις Πεζοναύτης.  
Ήταν κάποιο πρόσωπο ή  
κάποιο περιστατικό που  
σε επηρέασε καθοριστικά  
σε αυτή σου την απόφαση;  
 
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.:  
Στο Λυκειακό πρόγραμμα  
φοίτησης που προανέφερα 
 συνάντησα ένα αμερικανό Πεζοναύτη. 
Μου έκανε εντύπωση η στολή του που 
ήταν τέλεια, η περήφανη στάση του και ο 
επαγγελματισμός του. Του είπα πως ήθελα 
να γίνω Πεζοναύτης, εκφράζοντας και το 
δισταγμό μου για το εάν θα μπορούσα να 
περάσω την αυστηρή εκπαίδευση. Εκείνος 
μου απάντησε πως αν έχω τη θέληση και 
την αποφασιστικότητα, τότε θα πετύχω. 
Και μου έδωσε ένα διακριτικό από τη 
στολή του. Από εκείνη τη στιγμή ήξερα 
πως αυτό ήταν αυτό που ήθελα να κάνω 
πιο πολύ από όλα. 
 
ΑΡΓΩ: Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από 
τη εκπαίδευση για να γίνει κάποιος 
Πεζοναύτης και αφού τα καταφέρατε   

        Μετά άκουσα        
        έναν πολύ δυνατό 
«κρακ» πάνω από το 
κεφάλι μου. Και μετά 
άλλο ένα.  
 
Τότε κατάλαβα ότι ένας 
ελεύθερος σκοπευτής 
προσπαθούσε να με 
σκοτώσει… 

Ποια είναι η ειδικότητά σας στο σώμα των 
Πεζοναυτών;  
 
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Η βασική 
εκπαίδευση (boot camp) ήταν ένα… 
«πολιτσμικό σοκ»! Νόμιζα πως ήμουν 
προετοιμασμένος, αλλά όταν έφτασα 
συνειδητοποίησα πόσο πολλή από την 
ατομική μου ελευθερία έπρεπε να χάσω. 
Κάθε λεπτό της ημέρας ήταν 
προγραμματισμένο. Τρέχεις προς κάθε   
                                     κατεύθυνση ουρλιάζοντας  
                                     κάθε σου λέξη. Δουλεύεις  
                                     ως ομάδα και τιμωρείσαι  
                                     -αν χρειαστεί- ως ομάδα.  
                                     Μετά τη βασική  
                                     εκπαίδευση και την  
                                     εκπαίδευση ειδικότητας  
                                     διατέθηκα στους  
                                     Εφέδρους και είδα ότι  
                                     εκεί τα πράγματα ήταν  
                                     πολύ διαφορετικά. Η  
                                     Αμερική βρισκόταν σε  
                                     πόλεμο και όλη η  
                                     εκπαίδευση που κάναμε  
                                     ήταν επικεντρωμένη στο     
                                     να είμαστε έτοιμοι για   
                                     αυτό το ενδεχόμενο.  
                                     Είμαι ειδικός στην 
υποστήριξη των εναέριων και ναυτικών 
μεταφορών,  ειδικότητα η οποία ανήκει στη 
λογιστική υποστήριξη. Η δουλειά μου είναι να 
διασφαλίζω την ασφαλή μεταφορά και άφιξη 
Πεζοναυτών και του εξοπλισμού τους στον 
προορισμό τους μέσω ελικοπτέρων, πλοίων 
απόβασης  ή αεροπλάνων. Παρόλα αυτά στο 
Αφγανιστάν υπηρέτησα και ως επικεφαλής 
ασφαλείας και ηγήθηκα σε στοιχείο 
πολυβόλου της διμοιρίας μου κατά τη 
διάρκεια ανεφοδιασμού μέσω χερσαίων 
μεταφορών, ακόμα και μέσα από εχθρικές 
περιοχές. 
 
ΑΡΓΩ: Υπηρετήσατε στο Αφγανιστάν. Ποια 
είναι τα συναισθήματα ενός  στρατιώτη στο 
πεδίο της μάχης. 16 



Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Είναι πάντα 
δύσκολο να μιλήσεις για αυτά που έγιναν 
εκεί, όπως και να εκφράσεις το πώς 
αισθάνεται κάποιος κατά τη διάρκεια του 
πολέμου. Ένα συναίσθημα που θυμάμαι 
ότι κυριαρχούσε εκεί ήταν το αίσθημα της 
αβεβαιότητας. Ποτέ δεν ξέραμε τι είχαν 
σχεδιάσει οι Αξ/κοι για εμάς. Ποτέ δεν 
ξέραμε τι είχε «σχεδιάσει» ο εχθρός για 
μας. Και ποτέ δεν ήξερες αν θα 
κατάφερνες να επιστρέψεις στη βάση 
σώος και αβλαβής. Όσο ο χρόνος 
υπηρεσίας περνούσε, εμείς εφησυχάζαμε 
(«παλιώναμε»). Θυμάμαι αστειευόμουν με 
τον καλύτερό μου φίλο, λέγοντας «θα τα 
πούμε στη Γερμανία», γιατί εκεί στέλνουν 

τους ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί 
άσχημα ή σκοτωθεί στη μάχη, πριν τους 
στείλουν στην Αμερική. Δε μπορούσα να 
καθησυχάσω με κάτι άλλο τον εαυτό μου. 
Το να αστειεύομαι γι αυτό (τον 
ενδεχόμενο τραυματισμό ή το θάνατο) 
είχε αποτέλεσμα. Το έκανε να φαίνεται 
λιγότερο σοβαρό. 
 
ΑΡΓΩ: Μπορείτε να μας περιγράψετε ένα 
περιστατικό ή να μας πείτε κάτι σχετικά με 
ένα πρόσωπο ή μία εμπειρία στο 
Αφγανιστάν που σας έχει μείνει αξέχαστη. 
 
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Δε περίμενα ότι 
θα μοιραζόμουν με κάποιον άλλον εκτός 
από τον καλύτερό μου φίλο που ήταν εκεί 
μαζί μου ένα συγκεκριμένο γεγονός, το 
οποίο μου έχει μείνει αξέχαστο. 
Ανεφοδιάζαμε μια βάση βόρεια της 
επαρχίας Helmand και παρείχα ασφάλεια 
στο πίσω μέρος (ώρα 6) της φάλαγγας. 
Είχα ένα Μ240Β 7,62mm ΝΑΤΟ και 
στεκόμουν στον πυργίσκο του οχήματος. Ο 
κολλητός μου ήταν ο διοικητής τους 
οχήματος και καθόταν κάτω στην καμπίνα. 
Ο οδηγός της φάλαγγας από λάθος μας 
οδήγησε μέσα από τη συνοικία μιας πόλης 
η οποία ήταν κάτω από τον έλεγχο των 
Ταλιμπάν. Ακούστηκε ένα δυνατό «μπαμ» 
σε απόσταση. Το προπορευόμενο όχημα 
είχε χτυπήσει πάνω σε έναν αυτοσχέδιο 
εκρηκτικό μηχανισμό (IED) και όλοι είχαν 
τραυματιστεί πολύ άσχημα. Δύο είχαν 
σπάσει την πλάτη τους, ένας έχασε το πόδι 
του και οι υπόλοιποι είχαν σπάσει χέρια 
και πόδια. Άμεσα αρχίσαμε να δεχόμαστε 
πυρά από το χωριό. 

Δε θεωρώ τον εαυτό μου Αμερικανό με 
Ελληνική καταγωγή, αλλά Έλληνα 

μεγαλωμένο στην Αμερική, 

Δε μπορούσαμε να κινηθούμε επειδή 
ήμασταν στη μέση ενός παζαριού και  
το μπροστινό όχημα δε μπορούσε να 
κινηθεί. Εντόπισα μια ομάδα όλμου  
σε απόσταση και τους ενέπλεξα με  
πυρά. Μετά άκουσα έναν πολύ  
δυνατό «κρακ» πάνω από το κεφάλι  
μου. Και μετά άλλο ένα. Τότε  
κατάλαβα ότι ένας ελεύθερος  
σκοπευτής προσπαθούσε να με  
σκοτώσει… Ακόμα δεχόμασταν πυρά  
από αντάρτες Ταλιμπάν, αλλά εγώ  
είχα επικεντρωθεί στον ελεύθερο 
σκοπευτή. Την τρίτη φορά που  
άκουσα αυτό το θόρυβο ο κολλητός  
μου ο Dane με τράβηξε κάτω από τον 
πυργίσκο και εκείνη τη στιγμή η σφαίρα 
χτύπησε στο προστατευτικό αλεξίσφαιρο 
τζάμι μπροστά μου… Αυτή η στιγμή και η 
στιγμή που έπρεπε να μεταφέρουμε τις 
απώλειες (τους συναδέλφους που είχαν 
τεθεί εκτός μάχης) έμειναν για πάντα στο 
μυαλό μου. 
 
ΑΡΓΩ: Αφού επιστρέψατε πίσω στο σπίτι 
και την οικογένειά σας (σώος και αβλαβής 
– δόξα τω Θεώ!) πώς  εξελίσσεται η 
σταδιοδρομία σας στον Αμερικάνικό 
στρατό και ποια είναι γενικότερα τα 
σχέδιά σας για το μέλλον; 
 
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Αφού γύρισα από 
το Αφγανιστάν προήχθη από το βαθμό του 
Δεκανέα στο βαθμό του Λοχία. Αυτή τη 
στιγμή βρίσκομαι σε εφεδρεία, 
προβληματιζόμενος αν θα πρέπει να 
παραμείνω ή να αποστρατευτώ.  Ενώ μου 
αρέσει πάρα πολύ το σώμα των 
Πεζοναυτών, τώρα πια έχω και μια 
όμορφη σύζυγο και ένα γιο, το Βασίλη, 
που δε θα ήθελα να αποχωριστώ. 
Επιπλέον οι ευκαιρίες εξέλιξης μειώνονται 
με τις ανακλήσεις στρατευμάτων τις 
οποίες εξήγγειλε ο πρόεδρος Obama. Ίσως 
συνεχίσω στην εφεδρεία, παράλληλα 
εκπαιδεύομαι όμως και στο να γίνω 
πλήρους απασχόλησης αστυνομικός.  

ΑΡΓΩ: Έχετε καμία επαφή με τις Ελληνικές 
σας ρίζες; Έχετε γνώσεις της Ελληνικής 
ιστορίας (αρχαίας ή σύγχρονης); 
 
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Τρέφω μεγάλο 
σεβασμό για την Ελλάδα και διατηρώ σχέσεις 
με την οικογένειά μου εκεί. Επίσης με φίλους 
που απέκτησα στο γυμνάσιο. Έζησα στην 
Ελλάδα και για 6 χρόνια και μιλώ, γράφω και 
διαβάζω τα Ελληνικά τακτικά. Στον ελεύθερό 
μου χρόνο διαβάζω αρχαία ελληνική και 
βυζαντινή ιστορία γιατί -όπως θα ξέρετε- δεν 
διδάσκονται αυτά εδώ. Δε θεωρώ τον εαυτό 
μου Αμερικανό με Ελληνική καταγωγή, αλλά 
Έλληνα μεγαλωμένο στην Αμερική, γιατί για 
εμένα η Ελλάδα δεν είναι μόνο προορισμός 
για διακοπές αλλά η χώρα όπου οι πρόγονοί 
μου πολέμησαν και θυσίασαν τη ζωή τους για 
την ελευθερία μας.  
 
ΑΡΓΩ: Γνωρίζετε τίποτα για τους Έλληνες 
Πεζοναύτες; Εάν ναι, ποια είναι η γνώμη σας 
για αυτούς; Από όσο νομίζω ότι ξέρετε 
μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Εδώ στην 
Ελλάδα συνήθως συνεκπαιδεύεται η 22η 
εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών (22nd 
MEU) με την 32η Ταξ. Π/Ν. 
 
Λ/χιας Ελευθεριάδης Α.: Ο πατέρας μου έχει 
εξιστορήσει πολλά περιστατικά σχετικά με 
τους Έλληνες Πεζοναύτες και αυτός ήταν και ο 
λόγος που ήθελα αρχικά να καταταγώ 17 



                                    στο στρατό από πολύ 
                                    μικρή ηλικία.     
                                    Περιστατικά σαν και  
                                    αυτά με κάνουν να  
                                    αισθάνομαι           
                                    περήφανος που είμαι 
μέρος του πολιτισμού των δύο αυτών 
μεγάλων Εθνών.  
 
Είχα την ευκαιρία να εκπαιδευτώ στην 
Ελλάδα το 2009, όπου ήμουν ο 
μεταφραστής της μονάδας μου. Δυστυχώς 
δεν υπήρξε πολλή επαφή με τις Ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις. Θα ήθελα πάρα πολύ 
να είχα την ευκαιρία να συνεκπαιδευτώ με 
τους Έλληνες Πεζοναύτες γιατί πραγματικά 
τους σέβομαι πολύ. 
 

Εκ μέρους του περιοδικού και 

γενικά των Εφέδρων και 

υπηρετούντων Ελλήνων 

Πεζοναυτών  να εκφράσουμε  

τις θερμές ευχαριστίες μας στο 

«δικό μας»  Α. Ελευθεριάδη για  

τη συνέντευξη αυτή και να 

κρατήσουμε ασχολίαστο  

ιδιαίτερα ένα σημείο της, στο 

οποίο αναφέρει ότι αισθάνεται 

«Έλληνας μεγαλωμένος στην 

Αμερική και όχι Αμερικανός 

ελληνικής καταγωγής». 

Training in Crete sends Marine home 
NAVAL SUPPORT AREA SOUDA BAY, Greece - When Lance Corporal, 

Anastasios Eleftheriadis, a Marine attached to the 4th Landing Support 

Battalion, learned his unit was participating in a training exercise in Souda 

Bay, Crete, his reaction was slightly different compared to his fellow Marines. 

We all come from different backgrounds, and I 

never thought I'd have the opportunity to use 

my childhood experiences to help my unit," 

said the 23-year-old native of Jacksonville, Fla. 

 

Marines often times find themselves training or 

stationed abroad in places far from their 

comfort zone. 

 

"The European lifestyle is considerably 

different than ours," said Eleftheriadis, or 'E-12' 

as the Marines call him ['E' and the 12 letters 

that follow]. "It's important to recognize that 

difference and embrace the opportunity to 

learn," he added emphatically. 
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