
 

Το Αρχείο Ιστορίας & Τέχνης-Αρχείο Πολέμου 
 
 

με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση 
σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου 

του Δημήτρη Παπαδόπουλου 
 

«Ο στρατιώτης του ελληνικού στρατού κατά τη διάρκεια του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου, τ. 1, 1938-1941» (εκδ. Khaki Depot, 2020) 
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Istorias kai Tehnis-Arheion Polemou 
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19.00 Athens time 
  

  
  
                                                                                                                    
  λίγα λόγια... 
Ο εδώ και χρόνια φίλος του Αρχείου Δημήτρης Παπαδόπουλος 
κυκλοφόρησε πρόσφατα, πριν μόλις μερικούς μήνες, ένα εξαιρετικό 
βιβλίο-λεύκωμα με θέμα του την ενδυμασία και την εξάρτυση του 



Έλληνα στρατιώτη κατά τη διάρκεια του Β’ παγκοσμίου. Μέσα από τις 
σελίδες του ζούμε κυριολεκτικά μέσα στην εποχή που αποτυπώνεται, 
καθώς εκτός από τις στολές σκιαγραφείται το οργανωτικό πλαίσιο του 
στρατού εκείνη την εποχή, τα μηχανήματα, τα όπλα αλλά ακόμη και 
η…στρατιωτική ιδιόλεκτος σε ένα σύντομο γλωσσάρι στο τέλος του 
έργου. Την «οπτική» επιμέλεια του τεράστιου εγχειρήματος 
πραγματοποίησε ο επίσης φίλος και συνοδοιπόρος σε αναζητήσεις 
Νικόλας Πάνος. Το βιβλίο είναι γραμμένο στην αγγλική γλώσσα, λόγω 
του ότι στην Ελλάδα δυστυχώς το αναγνωστικό κοινό τέτοιων 
προσπαθειών είναι σχετικά περιορισμένο. Η παρουσίαση ωστόσο θα 
γίνει στα ελληνικά.   
 
                                                                                                                        
 Δημήτριος Παπαδόπουλος 
 
  
Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε 
στην Φλωρεντία Συντήρηση Αρχαιολογικού Υλικού και δούλεψε στις 
ανασκαφές της Μαρώνειας και του Δίου. Είναι συλλέκτης σε ένα 
μεγάλο πεδίο υλικών που αφορούν τον ΕΣ τις αντιστασιακές 
οργανώσεις και όλο τον μικρόκοσμο της κατοχής, αντίστασης και 
εμφυλίου πολέμου. Οργάνωσε την συγγραφή του πρώτου cd-Rom και 
του συνοδευτικού βιβλίου του με θέμα την Ένοπλη Εθνική Αντίσταση 
για λογαριασμό του ΙΑΑ και του ΓΕΣ βασισμένο στην συλλογή του. 
Εξέδωσε την μονογραφία ΕΛΑΝ και το Hellenic Army Soldier vol.1και 
εκτός εμπορίου το European Military Rifles in the Age of Transition 
1777-1890. Τρια ακόμα βιβλία με θέματα την Επιχείρηση stay behind 
των Γερμανών στην Ελλάδα το 1943-1945,  τον πόλεμο των τρένων 
1940-1945 και τις Αντιασφυξιογονες προσωπίδες του ΕΣ 1916-1945 
βρισκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης. Το 1998 οργάνωσε την πρώτη 
ιστορική αναβίωση στην Ελλάδα με θέμα την μάχη των οχυρών  Το 2013 
ίδρυσε την εταιρία Khaki Depot στα πλαίσια της Αφοί Παπαδόπουλοι με 
σκοπό την πιστή κατασκευή αντιγράφων στολών και υλικών του ΕΣ από 
το 1829 έως και το 1949 για αναβιωτες και συλλέκτες . Προϊόντα της 
βρίσκονται σε στρατιωτικά Μουσεία και ιδιωτικές συλλογές στην 
Ελλάδα και πολλές χώρες του εξωτερικού. 
 
                                                                          
 
 


