
“In March 1826, while the War of Independence was in full swing, he
participated, together with other revolutionary leaders (Nikolaos Krieziotis,
Vasos Mavrovouniotis and Stavros Liakopoulos), in an attempt to create an

alliance with the Emir of Lebanon, Bashir Shihab II, against the Ottoman
Empire. However, when Dalianis landed in Beirut to incite a revolt there, the

local emir was far from certain that he would defy the Ottomans”

https://en.wikipedia.org/wiki/Hatzimichalis_Dalianis
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1826 : Η άγνωστη ελληνική εκστρατεία στον Λίβανο 
ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ -  Βίκυ Γιοβαννούδη -Ηλίας Πινακούλιας

https://en.wikipedia.org/wiki/Nikolaos_Krieziotis
https://en.wikipedia.org/wiki/Beirut
https://en.wikipedia.org/wiki/Bashir_Shihab_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Lebanon
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Stavros_Liakopoulos&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Vasos_Mavrovouniotis


Νικόλαος Κριεζώτης
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο  Νικόλαος  Κριεζώτης  γεννήθηκε  στην  Καρυστία  της  Εύβοιας  το  1785  και
συμμετείχε στην ελληνική επανάσταση του 1821. Το 1826, μαζί με άλλους Έλληνες
οπλαρχηγούς, συμμετείχε στην εκστρατεία στο Λίβανο. Τους Έλληνες οπλαρχηγούς
είχε καλέσει στο Λίβανο ο εμίρης Μπεσίρ. Την περίοδο εκείνη, όπως η Ελλάδα, έτσι
και  ο  Λίβανος  και  η  Κύπρος  ήταν  υπό  Τουρκική  κατοχή.  Η  εκστρατεία
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συμμαχίας μεταξύ Ελλάδας και Λιβάνου και είχε
στόχο την απελευθέρωση του Λιβάνου και της Κύπρου από τους Τούρκους.  Στις
αρχές  Μαρτίου  του  1826  λοιπόν,  ο  Κριεζώτης,  μαζί  με  τους  άλλους  Έλληνες
οπλαρχηγούς, ξεκίνησαν με τα καράβια τους από το νησί Τζιά (ή αλλιώς Κέα) κι
έφτασαν στη Βηρυτό στα μέσα του ίδιου μήνα. Ωστόσο, η εκστρατεία απέτυχε και ο
Κριεζώτης επέστρεψε στην Ελλάδα. Ο Έλληνας οπλαρχηγός πέθανε στη Σμύρνη το
1853.

ENGLISH
Nikolaos Kriezotis was born in Karystia, in Evia in 1785 and participated in the

Greek revolution of 1821. In 1826, along with other Greek chiefs, he participated in
the campaign in Lebanon. The Greek chiefs had been invited to Lebanon by Emir
Besir. At that time, just like Greece, Lebanon and Cyprus were also under Turkish
occupation. The campaign was carried out in the framework of an alliance between
Greece and Lebanon and aimed at the liberation of Lebanon and Cyprus from the
Turks.  At  the beginning of  March 1826,  Kriezotis,  together  with the other Greek
chiefs, set sail from the island of Tzia (or Kea) and arrived in Beirut in the middle of
the same month. However, the campaign failed and Kriezotis returned to Greece.
The Greek chief died in Smyrna in 1853.

ARABIAN
q عام 

rإيفيا يف q
rكاريستيا ، يف q

rالثورة اليونانية عام 1785ولد نيكوالوس كريزوتيس يف q
rعام1821 وشارك يف q

rيف .
r إىل1826 q لبنان. وكان األمري� بشري� قد دىع الزعماء اليونانيني�

rالحملة يف q
rآخرين يف r  ، شارك مع زعماء يونانيني�

q
rونفذت الحملة يف . qذلك الوقت ، تماما مثل اليونان ولبنان وقر̧يص كانت أيضا تحت االحتالل الر̄ييك q

rلبنان. يف
مارس  بداية   q

rيف األتراك.  من  وقر̧يص  لبنان  تحرير  إىل  تهدف  ولبنان  اليونان   r بني� تحالف  أبحر1826إطار   ،  
q منتصÃÃÃف الشÃÃÃهر

rوت يف r اآلخÃÃÃرين ، من جزيÃÃÃرة تزيÃÃÃا (أو كيÃÃÃا) ووصÃÃÃل إىل بÃÃÃري� كريÃÃÃزوتيس ، مÃÃÃع الزعمÃÃÃاء اليونÃÃÃانيني�
q عام 

rنا يف q سمري�
rيف q

rالرئيس اليوناين q
r1853نفسه. ومع ذلك ، فشلت الحملة وعاد كريزوتيس إىل اليونان. تويف .
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1)Ενώνω τα ρήματα με τα συγγενικά τους ουσιαστικά π.χ. πολεμώ-πόλεμος

1. Γεννήθηκε                                       συμμαχία

2. Επέστρεψε                                      απελευθέρωση

3. Συμμαχώ                                         συμμετοχή

4. Συμμετέχω                                      γέννηση

5. Απελευθερώνω                              επιστροφή

2)Να κυκλώσετε την απάντηση Σωστό ή Λάθος

Α) Ο Κριεζώτης γεννήθηκε στην Χαλκίδα.

1. ΣΩΣΤΟ 
2. ΛΑΘΟΣ

Β) Τον Κριεζώτη τον κάλεσε στον Λίβανο ο εμίρης Μπεσίρ

3. ΣΩΣΤΟ 
4. ΛΑΘΟΣ

Γ) Ο Κριεζώτης ξεκίνησε με τους άλλους οπλαρχηγούς από την Κρήτη.

5. ΣΩΣΤΟ 
6. ΛΑΘΟΣ

Δ) Η εκστρατεία του Κριεζώτη απέτυχε

7. ΣΩΣΤΟ 
8. ΛΑΘΟΣ
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  3)Να γράψετε δίπλα στην εικόνα την λέξη στα ελληνικά
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