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ΝΟΕΜΒΡΙΑΝΑ 1916 

Κείμενο: Ρένος Νάζος Εφ. Π/Ν Αναλυτής /Ιστορικός 

Δίπλα: Συμμαχικό αποβατικό άγημα ετοιμάζεται να αποβιβαστεί στον Πειραιά  (Πηγή: Ίδρυμα 
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 

Η 18η Νοεμβρίου του 1916, (1η Δεκεμβρίου, με βάση την ξένη ιστοριογραφία λόγω 
της απόκλισης του παλαιού από το νέο ημερολόγιου) είναι μια τραγική ημέρα για 
την πόλη των Αθηνών. Η ημέρα αυτή  σημαδεύτηκε με αιματηρά επεισόδια στο 
κέντρο και τα περίχωρα της πρωτεύουσας. Από τη μία πλευρά βρίσκονταν οι 
δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού και οι Επίστρατοι (Μαρκέτος,2000:12) ενώ από 
την άλλη Πεζοναύτες  των Συμμαχικών δυνάμεων που είχαν αποβιβαστεί στον 
Πειραιά και το Φάληρο με σκοπό να επιβάλουν τις απαιτήσεις της Αντάντ, προς 
την κυβέρνηση του Βασιλέως Κωνσταντίνου 

Οι σύμμαχοι είχαν ζητήσει από τους 
έλληνες με επίδοση τελεσιγράφου να 
τους παραχωρήσουν οπλισμό, 
εγκαταστάσεις και διοικητικές 
αρμοδιότητες. Αφού δεν 
ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα τους, με τη 
λήξη της διορίας του τελεσιγράφου, και 
με πρόφαση την διασφάλιση της τάξης 
στις ταραχές μεταξύ των φιλοβενιζελικών 
και τον φιλοβασιλικών, τα συμμαχικά 
στρατεύματα αποβιβάστηκαν στον 
Πειραιά. Στόχος τους ήταν η κατάληψη 
και ο έλεγχος διαφόρων, στρατηγικής 
σημασίας σημείων στην Αθήνα. Στη 
γαλλική βιβλιογραφία η μάχη 
χαρακτηρίζεται ως Δεκεμβριανά 
(Μουρέλος,2000:35) ή ως, η “Ενέδρα των 
Αθηνών”, (RHDLA,1966:60), ενώ στην 
ελληνική ιστοριογραφία αναφέρεται ως 
Νοεμβριανά ή αλλιώς η Μάχη των 

Αθηνών (ΔΙΣ,1989:341). 
 
Η ένοπλη αυτή διένεξη, αποτελεί την 
κορύφωση μιας μακροχρόνιας περιόδου 
πολιτικών και κοινωνικών εντάσεων η 
έκβαση της οποίας, αρχικά, ήταν πολύ 
δύσκολο να εκτιμηθεί (Newbolt,1928:135) 
λόγω, της ιδιαίτερης πολυπλοκότητας 
που είχε ο σκληρός ανταγωνισμός των 
δύο αντιμαχόμενων πολιτικών 
παρατάξεων. Από τη μία, ήταν η 
ελληνική κυβέρνηση του Βασιλιά 
Κωνσταντίνου και η προσπάθεια της να 
κρατήσει μια, αμφιλεγόμενη “ουδέτερη” 
στάση (Λούλος,2000:28) στο θέμα της 
συμμετοχής της στον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Από την άλλη ήταν η 
κυβέρνηση Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη 
που επιθυμούσε η Ελλάδα να μπει στον 
πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. 
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Πάνω: Γάλλοι Πεζοναύτες (fusiliers marins) Προωθούνται προς το κέντρο της Αθήνας (Πηγή: 
Revue Historique de l’armee) 

Ο Βενιζέλος απολάμβανε την πλήρη 
ηθική και υλική στήριξη, κυρίως της  
Γαλλίας αλλά και της Μεγάλης 
Βρετανίας (Μαλιγκούδης,2000:4). Δείγμα 
αυτής της στήριξης ήταν η αποβίβαση 
στην Αθήνα της κυβέρνησης Βενιζέλου 
τον Ιούνιο του 1917 από Γαλλικά 
πολεμικά πλοία και η εγκατάσταση της 
στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία υπό 
την προστασία της γαλλικής φρουράς. 
(Μαυρογορδάτος,2000:6)  
 
Αυτή η εσωτερική διαμάχη συχνά 
αναζωπυρωνόταν από την έντονη –
άμεση ή έμμεση, παρεμβατική 
συμπεριφορά των συμμαχικών 
δυνάμεων στα εσωτερικά θέματα της 
Ελλάδας. Σκοπός τους ήταν να 
υπαγορεύσουν – και γιατί όχι, να 
επιβάλλουν τις δικές τους επιλογές και 
να επιτύχουν  τον έλεγχο σε 
νευραλγικούς τομείς της δημόσιας 
διοίκησης. Και αυτό το πετύχαιναν είτε 
μέσω της “διπλωματίας των όπλων” είτε  
με την διενέργεια εμπορικών 
αποκλεισμών  είτε μέσω, των απειλών για 
χρήση βίας με την μορφή επίδοσης 
τελεσιγράφων, (Μαλιγκούδης,2000:4). Η 
άσκηση εξωτερικής πολιτικής άλλωστε, 
καθώς και η άσκηση κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Ελλάδος είχε 
αποδυναμωθεί από τις αρχές της 
στρατιωτικής παρουσίας των Συμμάχων 
στο ελληνικό έδαφος το φθινόπωρο του 
1915 με την αποβίβαση συμμάχων και 
την διάνοιξη του μετώπου της 
Θεσσαλονίκης.  
 
Η ανάλυση των πολιτικών καταστάσεων 
που οδήγησαν στο “διχασμό” και την 
δημιουργία δύο κυβερνήσεων (Βενιζέλου 
και Κωνσταντίνου) φεύγει εκτός του 
σκοπού αυτού του άρθρου το οποίο 
επιχειρεί να κάνει μια συνοπτική 
καταγραφή και παρουσίαση της 
απόβασης και της Μάχης των Αθηνών, 
όπως έχουν καταγραφεί κυρίως στην 
επίσημη στρατιωτική ιστορία των 
συμμάχων της εποχής αλλά και σε  

ελληνικές περιοδικές μελέτες. 
εστιάζοντας με ιδιαίτερη έμφαση στην 
γαλλική συμμετοχή λόγω της αυξημένης 
της εμπλοκής σε όλες τις φάσεις. Πριν, 
κατά την διάρκεια, αλλά και μετά από  
την διένεξη του Νοεμβρίου 
μετατρέποντας την από διπλωματική σε 
αμιγώς στρατιωτική (Newbolt,1928:156)  
 
Τη νύχτα της 17ης Νοεμβρίου 1916 και 
με την εκπνοή του τελεσιγράφου προς 
την Ελληνική Κυβέρνηση των Αθηνών, 
αποβιβάζονται στον Πειραιά, Γαλλικά 
Αγγλικά και Ιταλικά, αγήματα  

Διοικητής αυτή της δύναμης των περίπου 
2.800-3.000 ανδρών υπήρξε ο πλοίαρχος 
Pugliesi-Conti –στην αγγλική 
βιβλιογραφία αναφέρεται ως λοχαγός 
(Newbolt,1928:166), o οποίος είχε 
παρουσιάσει εξαιρετικά δείγματα  
διοικητικής ικανότητας στις μάχες στη 
Φλάνδρα. (RHDLA,1966:64) 
 
Η απόβαση των συμμαχικών 
στρατευμάτων ήταν η αντίδραση στην 
άρνηση τήρησης από πλευράς των 
Ελλήνων όσων είχαν ζητηθεί με το 
τελεσίγραφο που είχε επιδώσει ο Γάλλος  

πεζοναυτών. (Μαρκέτος,2000:13). 
Πρόκειται για μία δύναμη τριών 
ταγμάτων που αποτελείται στην 
πλειονότητα της από γάλλους πεζοναύτες 
κυρίως, γνωστοί και ως fusiliers-marins, 
(Chack & Antier,1971: 151), 3 λόχους 
βρετανών royal marines που 
προέρχονταν από το Exmouth και το 
Duncan και την συμμετοχή ενός μικρού 
τμήματος Ιταλών (Halpern,1987:299).  

διοικητής του Στόλου, ναύαρχος 
Dartigue du Fournet. Με πρόφαση την 
διαφύλαξη της ειρήνης στην Αθήνα λόγω 
των συμπλοκών μεταξύ φιλοβασιλικών 
και φιλοβενιζελικών ο du Fournet είχε 
αναφέρει σε κατ’ ιδίαν συζήτηση τον 
Βασιλιά Κωνσταντίνο, λίγα 
εικοσιτετράωρα πριν, ότι την 18η 
Νοεμβρίου είχε την πρόθεση αποβιβάσει 
στράτευμα και ότι δεν υπήρχε άλλος 

χρόνος για διαπραγματεύσεις.  
Ήδη από τον Οκτώβριο  
του ιδίου έτους ο Γάλλος 
 ναύαρχος είχε προχωρήσει  
στην κατάληψη μέρους του  

μέρους του Ελληνικού στόλου στη 
Σαλαμίνα και στην αντικατάσταση του 
προσωπικού των πλοίων.  
 
Θα πρέπει να σημειωθεί πως η κίνηση 
αυτή, δημιούργησε ιδιαίτερα 
προβλήματα ναύαρχο Palmer, ν 
επικεφαλής της βρετανικής ναυτικής 
αποστολής στην Ελλάδα. Η αποστολή είχε 
εγκατασταθεί χρόνια πριν και 
αποτελούσε έναν πολύ ισχυρό σύνδεσμο 
μεταξύ των δύο χωρών. Αποτέλεσμα 
ήταν η επιστολή αγανάκτησης του 
ναυάρχου προς τον Sir Francis Elliot. 
Στην οποία ανέφερε πως οι φιλικές 
σχέσεις που είχε αναπτύξει με 
αξιωματικούς του πολεμικού Ναυτικού 
είχαν δημιουργήσει ένα φιλοανταντικό 
κλίμα στο Ελληνικό πολεμικό ναυτικό 
εκφράζοντας κάτι που κατέστρεφε αυτή 
έτσι την δυσφορία του σε αυτή την 
προσπάθεια γελοιοποίησης του ναυτικού 
των ελλήνων από τους Συμμάχους.  
 
Τον Νοέμβριο του 1916 λοιπόν ο γάλλος 
ναύαρχος ζήτησε από τον Βασιλιά να τον 
διαβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση του 
προτίθεται να διαφυλάξει την τάξη στην 
περίπτωση που συμμαχικό στράτευμα θα 
αποβιβαστεί στην Αθήνα. Στο βιβλίο του 
ο γάλλος ναύαρχος ανέφερε πως είχε 
πάρει την προφορική διαβεβαίωση του 
ότι τα ελληνικά στρατεύματα θα 
έπαιρναν την εντολή να μην 
πυροβολήσουν πρώτα 
(Newbolt,1928:152-165). 
 
Έτσι, το χάραμα της 18ης Μαρτίου 
βρίσκει τα συμμαχικά αποβατικά 
στρατεύματα να βαδίζουν προς το 
κέντρο των Αθηνών. Οι διαταγές που 
είχαν ήταν οι προώθηση τους στο κέντρο 
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Κάτω:  Πρωτοσέλιδο της επόμενης ημέρας  των επεισοδίων σε εφημερίδα 
της εποχής  (Πηγή: Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος) 

Τα πράγματα εκεί ήταν δύσκολα μιας 
και οι έλληνες και γάλλοι ήταν με το 
δάκτυλο στη σκανδάλη. Η προσπάθεια 
του να πείσει τον έλληνα αξιωματικό 
Ταγματάρχη Κωνσταντίνο Γρηγοράκη 
να υποχωρήσει έπεσε στο κενό αφού η 
απάντηση του Ελληνα αξιωματικού 
ήταν ότι οι διαταγές που είχε ήταν να 
υπερασπιστεί τα μνημεία της πατρίδας 
του Ο ναύαρχος αποχώρησε και 
προσπάθησε να λύσει το θέμα με την 
κυβέρνηση κάτι που επετεύχθη 
αργότερα. Η συνέχεια δε, έμελε να γίνει 
ακόμα δυσκολότερη αφού κατά τις 
11:00 το πρωί ξεκίνησαν οι μάχες σε 
όλα τα μέτωπα που είχαν καταλάβει οι 
σύμμαχοι. Στο Θησείο, μια γαλλική       
                                            περίπολος   
                                            έπεσε σε   
                                            ενέδρα και  
                                            υπέστη τις  
                                            πρώτες  
                                           απώλειες. Το  
                                            συμβάν όμως  
                                            που πυροδ-                       
                                            ότησε την  
                                            γενικευμένη  
                                            σύρραξη ήταν  
                                            στο Ρουφ όταν   
                                            ένα ολόκληρο  
                                            τάγμα παγι- 
                                            δεύτηκε στα  
                                            στενά  
                                            προσπαθώντας  

να κόψει δρόμο προς το λόφο 
 του Φιλοπάππου με  
αποτέλεσμα να χάσει  
τον επικεφαλής αξιωματικό  
του και πολλούς πεζοναύτες  
στη σύγκρουση του με τους  
έλληνες. Μεγάλες απώλειες είχαν και οι 
Γάλλοι πεζοναύτες που είχαν 
εγκατασταθεί στο λόφο του Φιλοππάπου. 
Βλέποντας την έκβαση των μαχών ο 
Pugliesi-Conti επικοινώνησε με τον Du 
Fournet ζητώντας του βοήθεια. Ο 
ναύαρχος, που βρισκόταν αποκλεισμένος 
στο Ζάππειο και δεχόταν τα πυρά των 
Ελλήνων που βρίσκονταν στο ύψωμα 
πίσω από το Παναθηναϊκό Στάδιο, 
ζήτησε κάλυψη από τα συμμαχικά πλοία 
που βρίσκονταν στον Πειραιά. Έτσι 
γύρω στις 12:00 το μεσημέρι τα πρώτα 
πυρά του στόλου χτύπησαν τον Στάδιο. 
Λίγο αργότερα έφτασε μήνυμα από τον 
Βασιλιά που πρότεινε να παραδώσει ένα 
μέρος του στρατεύματος. Ο ναύαρχος 

Οι γάλλοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο από πλευράς των συμμάχων. Αποδείχτηκαν ιδιαιτέρως δραστήριοι καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διενέξεως είτε σε επίπεδο διπλωματίας, (πολιτικής ή στρατιωτικής) είτε σε επίπεδο προπαγάνδας και 
προσπάθειας προώθησης διχαστικών σχημάτων δια μέσω των μυστικών τους υπηρεσιών που είχαν εγκατασταθεί στην 
Ελλάδα. Είναι γνωστή η περίπτωση της επίθεσης εναντίων των κτιρίων της Γαλλικής πρεσβείας από “βασιλόφρονες”, οι 
οποίοι (αποδείχτηκε εκ των υστέρων από τα κρατικά αρχεία της Γαλλίας) ήταν βενιζελικών θέσεων, πράκτορες των 
Γαλλικών μυστικών υπηρεσιών. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η Γαλλική αρχαιολογική σχολή, στις εγκαταστάσεις της 
οποίας δημιουργήθηκε κρυφό οπλοστάσιο (Μουρέλος,2000:38).  
 
Ιδιαιτέρως αμφιλεγόμενη δε υπήρξε  η δράση του επικεφαλής των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, και 
Ναυτικού ακόλουθου της γαλλικής πρεσβείας πλοίαρχου Ροκεφειγ (de Roquefeuil) ο οποίος σε κάποια στιγμή θα 
γράψει στο γάλλο ναύαρχο αρχηγό του Συμμαχικού στόλου: «Επιμείνατε Ναύαρχε και οι Έλληνες θα σας προσφέρουν 
τα πυροβόλα τους στο πιάτο» κάνοντας έτσι το γάλλο ναύαρχο να θεωρήσει πως οι έλληνες θα παρέδιδαν τα όπλα 
αμαχητί εντός δύο ημερών. (Halpern,1987:299). Μία εκτίμηση όμως αποδεδείχθηκε αναληθής με ιδιαιτέρως 
προσβλητικό αντίκτυπο για τις συμμαχικές αποβατικές δυνάμεις. (Μουρέλος,2000:38). 
 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ 

Πάνω :  Ο Γάλλος Ναύαρχος Louis 
Dartige du Fournet  
Διοικητής του Συμμαχικού στόλου 
της μεσογείου που κρίθηκε αυστηρά 
για την ανικανότητα του στο 
χειρισμό της κρίσης (Πηγή: Εθνική 
Βιβλιοθήκη Γαλλίας) 

Πάνω :  Ο ναύαρχος  de  roquefeuil , 
ναυτικός ακόλουθος της Γαλλίας στην 

Ελλάδα. Μια άκρως αμφιλεγόμενη 
προσωπικότητα στην οποία  έχουν χρεωθεί 
αρκετές από τις ανορθόδοξες πρακτικές στο 

θέμα της Ελλάδας. (Πηγή: Περιοδικό Ε - 
Ιστορικά) 

της Αθήνας και ο έλεγχος στρατηγικών 
σημείων της πόλης των Αθηνών, “έστω 
και δια της βίας” (RHDLA,1966:60). Τα 
σημεία που έπρεπε να καταλάβουν ήταν 
ο λόφος του Φιλοπάππου, το 
Αστεροσκοπείο  η Πνύκα, το Θησείο, ο 
λόφος του Αρδηττού, το Ζάππειο – το 
οποίο θα αποτελούσε  έναν εκ των 
σταθμών διοικήσεως, αλλά και ένα 
εργοστάσιο πυρίτιδας, το οπλοστάσιο 
του Ρουφ καθώς και ένα εργοστάσιο 
κατασκευής γεμιστήρων.  
 
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είχαν 
ήδη σπεύσει να οχυρωθούν στα ίδια 
στρατηγικά σημεία της Αθήνας 
(Μαρκέτος,2000:13) εμποδίζοντας  έτσι 
την προώθησης της αποβατικής δύναμης. 
Με όλη αυτή τη δύναμη μαζεμένη και με 
έκδηλο τον θυμό των Ελλήνων προς τις 
αποβατικές δυνάμεις ήταν θέμα χρόνου 
η έναρξη των συγκρούσεων.  
 
Πρώτα ξεκίνησαν το 1ο και το 3ο Τάγμα 
το μεν πρώτο για να καταλάβει το 
εργοστάσιο                    παραγωγής πυρί-     
τιδας                                 και το τρίτο για 
το                                         εργοστάσιο 
γεμισ                                  τήρων. Το 2ο 
Τάγμα                                ξεκίνησε με 
προο                                   ρισμό του το 
Ρουφ                                   αλλά από τα 
500 πρώτα                       μέτρα που 
διάνυσε                            κατάλαβε ότι τα 

πράγματα ήταν μακράν πιο δύσκολα 
από αυτό που περιέγραφε ο Γάλλος 
ναύαρχος. Ένα τμήμα Ελλήνων 
στρατιωτών είχε τοποθετήσει εμπόδια 
στο δρόμο. Ανεπιτυχώς όμως    
  
Ο du Fournet από την αρχή της 
απόβασης λάμβανε συνεχώς 
ανησυχητικές αναφορές για την 
συγκέντρωση και την μετακίνηση των 
ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Έτσι 
αποφάσισε να πάει μόνος του να ελέγξει 
την κατάσταση. Στο Ζάππειο συνομίλησε 
με τον Pugliesi-Conti διοικητή των 
αποβατικών δυνάμεων και μετά 
κατευθύνθηκε προς το λόφο του 
Φιλοπάππου 

επικοινώνησε με τον Βασιλιά ξεκινώντας 
συζητήσεις και έτσι για κάποιες ώρες οι 
πυροβολισμοί σταμάτησαν.                  
Στις 16:30 όμως οι  
πυροβολισμοί ξεκίνησαν  
και ξανά ο Du Fournet  
έδωσε σήμα στα πλοία να  
Χτυπήσουν. Αυτή την 
 φορά όμως 
 χτύπησαν  και  
το προαύλιο των 



Φόντο:  Ο στρατιωτικός χάρτης επιχειρήσεων με την κίνηση των 3ων Ταγμάτων (Πηγή: Revue Historique de l’armee) 

ανακτόρων. Στις 18:45 επιτροπή έφτασε 
εκ μέρους των ελλήνων, για συνομιλίες οι 
οποίες κατέληξαν στην κατάπαυση του 
πυρός και την υποχώρηση των δύο 
παρατάξεων και την ανταλλαγή των 
αιχμαλώτων. Η απόσυρση των 
συμμαχικών στρατευμάτων διήρκησε 
μέχρι τις 11:00 το βράδυ δίνοντας ένα 
τέλος στη “Μάχη των Αθηνών” 
 
Οι απώλειες των συμμάχων 
υπολογίζονται σε 110 άτομα, 
(Chack,1971:152) εάν και η καταμέτρηση 
των νεκρών και τραυματιών διαφέρει  
αφού ο Hayes-Sadler ανέφερε νεκρούς 
Βρετανούς 8 και Γάλλους 9 ενώ γενικές 
απώλειες Γάλλων και Βρετανών 191 και 
21 αντίστοιχα, (Halpern,1987:299). Στην 
ίδια αναφορά οι απώλειες των Ελλήνων 
υπολογίζονται σε 40 στρατιώτες.  
 
Το υποτιμητικό αυτό γεγονός οι γάλλοι 
το απέδωσαν στην έλλειψη συνεννόησης 
μεταξύ υπουργών των συμμάχων και του 
Βρετανικού Στέμματος. Μετά το πέρας 
των επεισοδίων ο γάλλος ναύαρχος (ο 
οποίος έγραψε αργότερα στο υπόμνημα 
του  ότι ποτέ του δεν είχε πρόθεση να 
καταστρέψει την Αθήνα, και σε ελάχιστες 
περιπτώσεις είχε δώσει το πρόσταγμα στα 
αγήματα του να ανοίξουν πυρ,) 
αντικαταστάθηκε από τον Ναύαρχο 
Gaucher που ανέλαβε τον ναυτικό  
αποκλεισμό της Ελλάδας μέχρι να 
εκπληρωθούν οι όροι παράδοσης της 
στους Συμμάχους. (Chack,1971:152). Τα 
Ελληνικά στρατεύματα, κατ’ απαίτηση 
των Συμμάχων μεταφέρθηκαν και 
εγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο, 
επιβεβαιώνοντας την συμμαχική 
κυριαρχία και τον πλήρη έλεγχο της 
χώρας από τις δυνάμεις της Ανταντ. 

Στο Γάλλο ναύαρχο χρεώθηκε επίσης ότι 
δεν εκτίμησε σωστά την κατάσταση, τόσο 
για το εύρος της όσο και για τα 
συμπεράσματα που έβγαλε με βάση τις 
κατ’ ίδιαν συζητήσεις του με τον Βασιλέα 
Κωνσταντίνο προς της λήξης του 
τελεσιγράφου. Συζητήσεις των οποίων η 
κατάληξη τον έκανε να φύγει ήσυχος και 
αισιόδοξος ότι θα κατέληγε σε συμφωνία, 
και ότι ο Έλληνας μονάρχης θα 
μπορούσε να επιβάλει αυτή την 
συμφωνία στη κυβέρνηση του. 
Εκτιμήσεις οι οποίες όπως είδαμε 
παραπάνω αποδείχτηκαν λανθασμένες. 
(Laurens,1931: 233) 

Για τα Νοεμβριανά πολλά έχουν γραφτεί 
σχετικά με την δράση των μυστικών 
υπηρεσιών που ενδεχομένως να τα  
προκάλεσαν αλλά και την δράση τόσο 
των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και 
των επιστράτων. Ακόμα και σήμερα το 
ποιος ξεκίνησε είναι ένα αμφιλεγόμενο 
σημείο. Αυτό που είναι βέβαια όμως 
είναι πως οι Σύμμαχοι δεν εκτίμησαν 
σωστά την κατάσταση και δεν ήταν 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τακτικό 
στρατό σε περιβάλλον πόλης.  
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