
Μαλακό εξώφυλλο, Σχήµα: 21x27.5, Σελ.: 40 • 25254, 978-960-547-540-6 • 11,90€

Ο Καραγκιόζης έχει αναλάβει να παραδώσει το λάβαρο της Eπανάστασης 
στο µοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Εκεί ο ιεράρ χης Παλαιών Πατρών 
Γερµανός θα ευλογήσει την κήρυξη της Επανάστασης και θα ορκίσει τους  
Έλληνες καπεταναίους να αγωνιστούν µε πίστη και τιµή για την ελευθερία της 
πατρίδας τους. Οι Τούρκοι όµως έχουν πληροφορηθεί τις ενέργειες των 
Ελλήνων και θα προσπαθήσουν να τους σταµατήσουν. Μόλις όµως το 
µαθαίνουν ο Καρα γκιό ζης και οι φίλοι του θα κάνουν τα αδύνατα δυνα-
τά να τους εµποδίσουν.  Άραγε θα τα καταφέρουν;

Ο Καραγκιόζης στην Επανάσταση του 1821
Κώστας Σπυρόπουλος  |  Άκης Μελάχρης σκίτσα

Μαλακό εξώφυλλο µε αυτιά, Σχήµα: 21x27,5, Σελ.: 32 • 5,50€
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Μαλακό εξώφυλλο, Σχήµα: 15,5x20.5, Σελ.: 64 • 22707, 978-960-422-749-5 • 7,90€

Μάνος Κοντολέων  |  Ελένη Τσακµάκη εικονογράφηση
Ο χαρταετός της Σµύρνης

Στο Άµστερνταµ γίνεται µια ληστεία. Και µια ηλικιωµένη γυναίκα προσφέρει τη συµπα-
ράστασή της σε δυο φοβισµένους τουρίστες. Και ξαφνικά το παρελθόν εισβάλλει στο 
σήµερα. Κι ένας χαρταετός από τον ουρανό της Σµύρνης πετά πάνω από το στάδιο που 
γίνονται οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Μια ιστορία απρόβλεπτη, µια ιστορία που µιλά για µια 
µεγάλη φιλία και τις δυο µεγάλες αγάπες ενός άντρα: µια πόλη και µια γυναίκα.

9+
ηλικία

Αγαπώ την Ιστορία

5+
ηλικία

7+
ηλικία

Τα βιβλία περιέχουν δραστηριότητες και επιπλέον πλη-
ροφορίες που βοη θούν τους µικρούς αναγνώστες να 
εµπεδώσουν βασικά στοιχεία των ιστοριών.

Πέντε βιβλία µε έγχρωµη εικονογράφηση γύρω από 
σηµαντικές προσωπικότητες και γεγονότα της ιστορίας 
µας, που θα συναρπάσουν τους νεαρούς αναγνώστες.

∆ηµήτρης Βαρβαρήγος, Aναστασία ∆. Μακρή κείµενα
E. Καραντινού, I.Mαρουλάκης, Α.Πενάκης εικονογράφηση

www.e-agyra.gr

Ιστορία
Λογοτεχνία • Κόμικς

2021-2022



Σκληρό εξώφυλλο, Σχήµα: 21x29, Σελ.: 40 • 25001, 978-960-547-527-7 • 9,90€

Μιχάλης Λουκιανός εικονογράφηση

«Κολοκοτρώνα! Κολοκοτρώνα!» έτσι λέγανε τα τουρκάκια, στα βάθη της Ασίας και το 
αίµα τους πάγωνε. Με αυτή τη φράση ξεκινά το έργο του «Ο Γέρος του Μοριά», ο 
Σπύρος Μελάς, θέλοντας να τονίσει την εντύπωση που προκαλούσε και µόνο το άκου-
σµα του ονόµατος του µεγάλου µας ήρωα στους αντιπάλους του.
Οι  Έλληνες τον αποκαλούσαν «Καπετάνιο» ή «Γέρο», µε το θάρρος που τους έδινε η 
αγάπη, ο σεβασµός και η τρυφερότητα µαζί, για τον άνθρωπο που γέµιζε τις καρδιές τους 
µε κουράγιο και κράτησε άσβηστη τη φλόγα της ελπίδας µε τη µνηµειώ δη φράση του: 
«Ο Θεός υπόγραψε την ελευθερία της Ελλάδας και δεν παίρνει την υπογραφή Του πίσω».

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Tα παιδικά και τα ηρωικά του χρόνια

8+
ηλικία

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήµα: 21x29, Σελ.: 40 • 25004, 978-960-547-530-7 • 9,90€

Εύα Καραντινού εικονογράφηση

Ο Κανάρης δεν εντυπωσίαζε µε την πρώτη µατιά. 
Όλοι τον φαντάζονταν σαν έναν πελώριο άντρα, µεγαλόσωµο σαν τον Ηρακλή.
Στην πραγµατικότητα όµως, ήταν ένας τόσος δα άνθρωπος. Μεγάλη ήταν η ψυχή του 
και η καρδιά του ήταν λιονταριού καρδιά.
«Ο Ψαριανός!»  έλεγαν κι έτρεµαν οι αντίπαλοί του, από τον ναύαρχο µέχρι τον τελευ-
ταίο ναύτη και παρακαλούσαν τον Αλλάχ να µη βρεθεί στην πλώρη τους. 

Κωνσταντίνος Κανάρης
Tα παιδικά και τα ηρωικά του χρόνια

Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου

Mεγάλες Ώρες της Ιστορίας μας

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η ιστορική γνώση είναι βασική προϋπόθεση
για ένα καλύτερο µέλλον...

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήµα: 21x29, Σελ.: 40 • 25003, 978-960-547-529-1 • 9,90€

Εύα Καραντινού εικονογράφηση

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήµα: 21x29, Σελ.: 40 • 25002, 978-960-547-528-4 • 9,90€

Μιχάλης Λουκιανός εικονογράφηση

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήµα: 21x29, Σελ.: 40 • 25005, 978-960-547-531-4 • 9,90€

Εύα Καραντινού εικονογράφηση

Μετά την πτώση της Τριπολιτσάς, σωροί ήταν τα χρυσάφια και τα µεταξωτά που άφη-
ναν πίσω τους οι πανικόβλητοι Τούρκοι φεύγοντας.
Όλοι θέλησαν να πάρουν από κάτι, γιατί ήταν στερηµένοι από τα πάντα.
Ένας µόνο δεν άπλωσε το χέρι του για να πάρει το παραµικρό: o Νικηταράς!
Τα ρούχα του κρέµονταν επάνω του σκισµένα και λερωµένα. Μα εκείνος έφυγε όπως 
ήρθε, µε τα χέρια άδεια. Και πέθανε ζητιανεύοντας στον Πειραιά!

Νικηταράς
Tα παιδικά και τα ηρωικά του χρόνια

Ανδρέας Μιαούλης, ο ήρωας µε την ατσάλινη θέληση και τα σακατεµένα πόδια, παρα-
µερίζοντας το πρόβληµά του κάθε φορά που το απαιτούσαν οι περιστάσεις, έγινε 
θρύλος και κυρίαρχος των θαλασσών, κατατρόπωσε πανίσχυρους εχθρούς και κέρδι-
σε τον σεβασµό των πιο σηµαντικών πλοιάρχων της εποχής του.
Οι άνδρες του, τιµώντας την ανδρεία και τα κατορθώµατά του, µετά από κάθε νίκη 
συνήθιζαν να τραγουδούν:

«Να ’ταν δυο σαν τον Μιαούλη / καίγαν την αρµάδα ούλη!»

Ανδρέας Μιαούλης
Tα παιδικά και τα ηρωικά του χρόνια

Τα κατορθώµατα της Μπουµπουλίνας, της µεγαλύτερης Ελληνίδας ηρωίδας την περίο-
δο της Επανάστασης του 1821, είναι ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο της ιστορίας του 
έθνους και της πατρίδας µας.
Το µεγαλύτερο όνειρο του κοριτσιού που γεννήθηκε στο βρόµικο πάτωµα της φυλα-
κής, όπου είχαν φυλακίσει οι Οθωµανοί τον πατέρα της, ήταν η απελευθέρωση των 
Ελλήνων από τον Οθωµανικό ζυγό. Για τον σκοπό αυτό διέθεσε όλη την περιουσία της, 
αγωνιζόµενη µε ξεχωριστό και πρωτόφαντο σθένος για γυναίκα, µε τα καράβια της, 
στο πλευρό µεγάλων ηρώων. Η φήµη της Μπουµπουλίνας ταξίδεψε σε όλον τον 
κόσµο κι έγινε σύµβολο γενναιότητας και θάρρους.  

Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα
Tα παιδικά και τα ηρωικά της χρόνια

Αναστασία ∆. Μακρή

ΙΣΤΟΡΙΑ



Σκληρό εξώφυλλο, Σχήµα: 21x29, Σελ.: 40 • 25003, 978-960-547-529-1 • 9,90€

Εύα Καραντινού εικονογράφηση

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήµα: 21x29, Σελ.: 40 • 25002, 978-960-547-528-4 • 9,90€

Μιχάλης Λουκιανός εικονογράφηση

Σκληρό εξώφυλλο, Σχήµα: 21x29, Σελ.: 40 • 25005, 978-960-547-531-4 • 9,90€

Εύα Καραντινού εικονογράφηση

Μετά την πτώση της Τριπολιτσάς, σωροί ήταν τα χρυσάφια και τα µεταξωτά που άφη-
ναν πίσω τους οι πανικόβλητοι Τούρκοι φεύγοντας.
Όλοι θέλησαν να πάρουν από κάτι, γιατί ήταν στερηµένοι από τα πάντα.
Ένας µόνο δεν άπλωσε το χέρι του για να πάρει το παραµικρό: o Νικηταράς!
Τα ρούχα του κρέµονταν επάνω του σκισµένα και λερωµένα. Μα εκείνος έφυγε όπως 
ήρθε, µε τα χέρια άδεια. Και πέθανε ζητιανεύοντας στον Πειραιά!

Νικηταράς
Tα παιδικά και τα ηρωικά του χρόνια

Ανδρέας Μιαούλης, ο ήρωας µε την ατσάλινη θέληση και τα σακατεµένα πόδια, παρα-
µερίζοντας το πρόβληµά του κάθε φορά που το απαιτούσαν οι περιστάσεις, έγινε 
θρύλος και κυρίαρχος των θαλασσών, κατατρόπωσε πανίσχυρους εχθρούς και κέρδι-
σε τον σεβασµό των πιο σηµαντικών πλοιάρχων της εποχής του.
Οι άνδρες του, τιµώντας την ανδρεία και τα κατορθώµατά του, µετά από κάθε νίκη 
συνήθιζαν να τραγουδούν:

«Να ’ταν δυο σαν τον Μιαούλη / καίγαν την αρµάδα ούλη!»

Ανδρέας Μιαούλης
Tα παιδικά και τα ηρωικά του χρόνια

Τα κατορθώµατα της Μπουµπουλίνας, της µεγαλύτερης Ελληνίδας ηρωίδας την περίο-
δο της Επανάστασης του 1821, είναι ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο της ιστορίας του 
έθνους και της πατρίδας µας.
Το µεγαλύτερο όνειρο του κοριτσιού που γεννήθηκε στο βρόµικο πάτωµα της φυλα-
κής, όπου είχαν φυλακίσει οι Οθωµανοί τον πατέρα της, ήταν η απελευθέρωση των 
Ελλήνων από τον Οθωµανικό ζυγό. Για τον σκοπό αυτό διέθεσε όλη την περιουσία της, 
αγωνιζόµενη µε ξεχωριστό και πρωτόφαντο σθένος για γυναίκα, µε τα καράβια της, 
στο πλευρό µεγάλων ηρώων. Η φήµη της Μπουµπουλίνας ταξίδεψε σε όλον τον 
κόσµο κι έγινε σύµβολο γενναιότητας και θάρρους.  

Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα
Tα παιδικά και τα ηρωικά της χρόνια

Αναστασία ∆. Μακρή

ΙΣΤΟΡΙΑ



Η Μικρά Ασία έγινε για τους  Έλληνες µια ακόµη πατρί-
δα, όπου άνθισε ο Ελληνισµός και γράφτηκε σπουδαία 
ιστορία που απαριθµεί κοντά τρεις χιλιάδες χρόνια. 
Πολυαγαπηµένη πόλη της για τους  Έλληνες ήταν η 
πανέµορφη Σµύρνη, η γενέτειρα σπουδαίων προσω-
πικοτήτων. 
Τον Σεπτέµβριο του 1922, µετά από µία σειρά ιστορι-
κών γεγονότων και πολεµικών επιχειρήσεων, η Σµύρ-
νη πυρπολείται από τον τουρκικό στρατό και οι  Έλληνες 
της Μικρασίας εκδιώκονται. Γύρω στους 500.000 πρό-
σφυγες φυγαδεύονται στα ελληνικά νησιά, τον Πειραιά, τη 
Θεσσαλονίκη και αλλού.
Όσοι  Έλληνες Μικρασιάτες κατόρθωσαν να φθάσουν στη Ελλάδα, βρίσκονταν σε κατά-
σταση τραγική. Αγωνίστηκαν, όµως, για να ξανα δηµιουργή σουν τη ζωή τους διατηρώντας άσβεστη 
τη µνήµη του τόπου, όπου γεννήθηκαν.
Η ιστορία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είναι ένα σπουδαίο κοµµάτι της ελληνικής ιστορίας που 
οφείλουµε όλοι να γνωρίζουµε κρατώντας όλα τα καλά, για να αισθανόµαστε υπερήφανοι, και όλα 
τα άσχηµα, για να µην επαναλαµβάνουµε ως λαός και έθνος τα λάθη του παρελθόντος. 

Μιχάλης Λουκιανός εικονογράφηση
Σκληρό εξώφυλλο µε κουβερτούρα, Σχήµα: 21x29, Σελ.: 48
25006, 978-960-547-534-5 • 9,90€

Σµύρνη
Η αρχόντισσα της Μικράς Ασίας

Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου

ΙΣΤΟΡΙΑ



Ένα βιβλίο που εξιστορεί την Επανάσταση από τα πρώτα της βήµατα, µε σεβασµό στις 
δυσκολίες που προέκυψαν, τις µεγάλες νίκες, τις ήττες, τις απογοητεύσεις, τη δύναµη της 
θέλησης των οπλαρχηγών και του λαού, τις διχόνοιες, τις αντιδράσεις των ξένων δυνά-
µεων, αλλά και το ψυχικό µεγαλείο εκείνων που τόλµησαν να σηκώσουν το ανάστηµά 
τους απέναντι στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. 
Αναδεικνύονται τα κατορθώµατα των εθνικών µας ηρώων, που χάρη στον πρωταγωνι-
στή του βιβλίου, τον Νικόλα, γίνονται τόσο οικείοι στον αναγνώστη, ώστε να του µένουν 
αλησµόνητοι. 

Μέσα από την «Πόρτα του Χρόνου και της Ιστορίας», ο Νικόλας –και µαζί του ο αναγνώ-
στης– γνωρίζει τους µεγάλους πρωτεργάτες της Λευτεριάς µας από την παιδική τους 
ηλικία και µοιράζεται µαζί τους την πίκρα της σκλαβιάς. Και όταν τους ξανασυναντά –
άντρες πια– µπορεί να κατανοήσει πώς µπόρεσαν εκείνοι οι απλοί άνθρωποι να τολµή-
σουν ό,τι δεν µπόρεσαν οι ισχυροί και οι µεγάλοι της εποχής τους: να ορθώσουν το ανά-
στηµά τους στον κατακτητή, να βάλουν φωτιά στα µπαρούτια και στις ψυχές των «ραγιά-
δων» και να φέρουν την πολυπόθητη λευτεριά στην πατρίδα µας.

Ο Κωνσταντίνος ∆ραγάσης Παλαιολόγος, ο τελευταίος Αυτοκράτορας, ο Μαρµαρωµένος 
Βασιλιάς, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εισαγωγή και παρουσίαση. Είναι πάντα ο θρύλος
της φυλής, που τον φέρει στην ψυχή του από γεννησιµιού του κάθε  Έλληνας.
Είναι το µεγάλο «παραµύθι» που παρηγόρησε και µεγάλωσε γενιές και γενιές και που δε
θα πάψει να συγκινεί και να συναρπάζει όσο ο χρόνος και η λήθη δε θα θαµπώσουν την 
ιστορική µας µνήµη.

Μαλακό εξώφυλλο µε αυτιά, Σχήµα: 15x23, Σελ.: 246 • 26110, 960-234-573-X • 10,90€

Μαλακό εξώφυλλο µε αυτιά, Σχήµα: 14,5x23 Σελ.: 336 • 26111, 978-960-547-402-7 • 12,90€

Μιλώντας µε τους ήρωες του 1821 
Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου  |  Εύα Καραντινού εικονογράφηση

Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου

Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου

Στα χνάρια των Φιλικών

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος

Μαλακό εξώφυλλο µε αυτιά, Σχήµα: 15x23, Σελ.: 184 • 26106, 960-234-263-3 • 9,90€

9+
ηλικία

9+
ηλικία

9+
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Ελευθερία ή θάνατος
Ο σπόρος φυτρώνει

Α Β́ραβείο
Ιστορικού
Μυθιστορήματος

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήµα: 15x23, Σελ.: 208 • 26112, 978-960-547-532-1 • 10,90€

Ο Φώτης Παναγόπουλος είναι ο φανταστικός ήρωας που έπλασε η συγγραφέας για να 
µεταφέρει στις σελίδες του έργου της την ατµόσφαιρα αυταπάρνησης και αγωνιστικού 
πνεύµατος της εποχής, που στάθηκε προάγγελος της µεγάλης επανάστασης του 1821.

Αγγελική Νικολοπούλου  |  Εύα Καραντινού εικονογράφηση

9+
ηλικία

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ



Μαλακό εξώφυλλο, Σχήµα: 21x27.5, Σελ.: 40 • 25254, 978-960-547-540-6 • 11,90€

Ο Καραγκιόζης έχει αναλάβει να παραδώσει το λάβαρο της Eπανάστασης 
στο µοναστήρι της Αγίας Λαύρας. Εκεί ο ιεράρ χης Παλαιών Πατρών 
Γερµανός θα ευλογήσει την κήρυξη της Επανάστασης και θα ορκίσει τους  
Έλληνες καπεταναίους να αγωνιστούν µε πίστη και τιµή για την ελευθερία της 
πατρίδας τους. Οι Τούρκοι όµως έχουν πληροφορηθεί τις ενέργειες των 
Ελλήνων και θα προσπαθήσουν να τους σταµατήσουν. Μόλις όµως το 
µαθαίνουν ο Καρα γκιό ζης και οι φίλοι του θα κάνουν τα αδύνατα δυνα-
τά να τους εµποδίσουν.  Άραγε θα τα καταφέρουν;

Ο Καραγκιόζης στην Επανάσταση του 1821
Κώστας Σπυρόπουλος  |  Άκης Μελάχρης σκίτσα

Μαλακό εξώφυλλο µε αυτιά, Σχήµα: 21x27,5, Σελ.: 32 • 5,50€
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27251, 978-960-547-020-3 27251, 978-960-547-020-3 27251, 978-960-547-020-3

Μαλακό εξώφυλλο, Σχήµα: 15,5x20.5, Σελ.: 64 • 22707, 978-960-422-749-5 • 7,90€

Μάνος Κοντολέων  |  Ελένη Τσακµάκη εικονογράφηση
Ο χαρταετός της Σµύρνης

Στο Άµστερνταµ γίνεται µια ληστεία. Και µια ηλικιωµένη γυναίκα προσφέρει τη συµπα-
ράστασή της σε δυο φοβισµένους τουρίστες. Και ξαφνικά το παρελθόν εισβάλλει στο 
σήµερα. Κι ένας χαρταετός από τον ουρανό της Σµύρνης πετά πάνω από το στάδιο που 
γίνονται οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Μια ιστορία απρόβλεπτη, µια ιστορία που µιλά για µια 
µεγάλη φιλία και τις δυο µεγάλες αγάπες ενός άντρα: µια πόλη και µια γυναίκα.
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Τα βιβλία περιέχουν δραστηριότητες και επιπλέον πλη-
ροφορίες που βοη θούν τους µικρούς αναγνώστες να 
εµπεδώσουν βασικά στοιχεία των ιστοριών.

Πέντε βιβλία µε έγχρωµη εικονογράφηση γύρω από 
σηµαντικές προσωπικότητες και γεγονότα της ιστορίας 
µας, που θα συναρπάσουν τους νεαρούς αναγνώστες.
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