Ο ΜΙΛΙΑ Α/ΓΕΝ ΣΤΗ ΣΝΔ
Το αξίωμα της ηγεσίας του Πολεμικού Ναυτικού που μου εμπιστεύθηκε
η Ελληνική Πολιτεία, μου επιφυλάσσει την χαρά και το προνόμιο να σας
ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή να παρίστασθε, εδώ στη Σχολή Ναυτικών
Δοκίμων, στη γιορτή του προστάτη μας Αγίου Νικολάου, στη γιορτή του Όπλου
μας, στη γιορτή όλης της ελληνικής ναυτοσύνης. I would like also to welcome,
our distinguished guests, the Defence Attachés of allied countries, as well as
the Commander of the Standing Naval Maritime Group Two.
Σήμερα μοιραζόμαστε την χαρά μας, μαζί σας. Τιμούμε τον προστάτη
του Πολεμικού Ναυτικού, τον Άγιο Νικόλαο και παράλληλα προβάλλουμε την
ιστορική μνήμη των νικηφόρων ναυμαχιών της Έλλης και της Λήμνου, που όχι
μόνο κατέδειξαν την αξία του ναυτικού πολέμου, αλλά ταυτόχρονα καθόρισαν
αποφασιστικά την πορεία του σύγχρονου ελληνικού κράτους.
Κάθε 6η Δεκεμβρίου όλοι οι Έλληνες ναυτικοί, τιμούν τον υπέρτατο
προστάτη τους. Αυτόν που σε κάθε δύσκολη στιγμή είναι το αποκούμπι τους
στη θάλασσα, αυτόν που κρατά σφιχτά το πηδάλιο και οδηγεί με ασφάλεια τα
πληρώματά μας. Δεν υπάρχει ναυτικός που να μη συγκινείται και να μην
θαρρεύει σαν ακούσει το «ο Άη Νικόλας να είναι πάντα στην πλώρη σου!».
Ελλάδα, από αρχαιοτάτων χρόνων, από την καταβολή της έννοιας “Έλληνας”
σημαίνει θάλασσα, ναυτική τέχνη, ναυτική ισχύς. Και ναυτική ισχύς σημαίνει
πρωτίστως Πολεμικό Ναυτικό, σημαίνει Στόλος.
Αυτός που σήμερα, επίκαιρα όσο ποτέ, επιχειρεί αγόγγυστα υπό τη
σκέπη του Αγίου Νικολάου και εκπληρώνει το καθήκον του, πέρα από
περιορισμούς και διαθεσιμότητες. Αυτός που αποτελεί αδιαπέραστο τείχος σε
κάθε επιβουλή, σε κάθε αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας. Όπως

ακριβώς έπραξε και στις νικηφόρες ναυμαχίες του 1912-13 που στοίχειωσαν
τον εχθρό τότε και στοιχειώνουν και σήμερα κάθε επίδοξο επιβουλέα.
Η Ελλάδα στο τέλος του δέκατου ένατου αιώνα ήταν μια χώρα σε
δυσπραγία και μαρασμό. Το Πολεμικό Ναυτικό, αναπόσπαστο κομμάτι της, δεν
έμεινε ανεπηρέαστο από αυτή τη συγκυρία. Όμως σιγά σιγά μεγάλωσε,
ενισχύθηκε και οργανώθηκε, ενώ, αποκτώντας σύγχρονες μονάδες, αποτέλεσε
την αιχμή του δόρατος της εθνικής προσπάθειας.
Το ισχυρό Πολεμικό Ναυτικό με στελέχη όπως ο θρύλος, Ναύαρχος
Παύλος Κουντουριώτης, αποτέλεσαν την εγγύηση, βάση της οποίας, η
Ελλάδα εισήλθε στη βαλκανική συμμαχία. Και η πατρίδα δικαιώθηκε, αφού το
Ναυτικό μας θριάμβευσε στα καταγάλανα νερά του λίκνου του, και
απελευθέρωσε εδάφη, που προαιώνια ανήκαν στην προίκα που της
επιφύλαξε ο Θεός.
Παράλληλα η αξία του αναγνωρίσθηκε από συμμάχους και εχθρούς. Ο
ελληνικός στόλος υπό την ηγεσία του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη με τη
ναυμαχία στο ακρωτήριο της Έλλης επέτρεψε την απελευθέρωση της Λέσβου
και της Χίου. Αντίστοιχα με τη ναυμαχία που ακολούθησε στη Λήμνο μετέτρεψε
το Αιγαίο κυριολεκτικά σε ελληνική θάλασσα.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Πολεμικό Ναυτικό επέδειξε
πλεόνασμα αρετών και ικανοτήτων, όπως η ηγεσία, το θάρρος, η
προβλεπτικότητα, η αφοσίωση στο καθήκον, η τακτική υπεροχή, η πίστη στη
νίκη. Και πλαισιώθηκε άριστα από το ηρωικό εμπορικό μας ναυτικό που
ακούραστα, αδιάλειπτα και ακατάπαυστα στήριξε τις εθνικές επιχειρήσεις.
Άλλωστε, το εμπορικό μας ναυτικό, αποτελούσε πάντα λόγο εθνικής
τιμής και υπερηφάνειας πλέοντας σε όλα τα μήκη και πλάτη των θαλασσών της
υδρογείου. Όπως ακριβώς και στην τρέχουσα συγκυρία, που το Πολεμικό
Ναυτικό υπερασπίζεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ορθώνοντας ένα
αδιαπέραστο τείχος αποτροπής, στο Αιγαίο και όπου αλλού απαιτηθεί και όπως
πρόσφατα αποδείχτηκε, για όσο απαιτηθεί.
Είναι πολύ νωπές οι στιγμές που το σύνολο σχεδόν των πλοίων και
των πληρωμάτων μας, δρώντας αποφασιστικά, στο πλαίσιο των εντολών του
κυρίου ΑΓΕΕΘΑ, χωρίς κανέναν ενδοιασμό ή δεύτερη σκέψη, χωρίς καμία
έκπτωση στην προσήλωσή τους στην αποστολή, επιχειρώντας από την

Ανατολική Μεσόγειο έως το Βόρειο Αιγαίο σε μια πρωτοφανή σε χρονική
διάρκεια κινητοποίηση, απέδειξαν ότι η θαλάσσια κυριαρχία μας και δεν
διαπραγματεύεται και άριστα υπερασπίζεται.
Απέδειξε ακόμη ότι, η ναυτοσύνη των πληρωμάτων μας και οι ψυχικές
τους αρετές δεν στηρίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, μετατρέποντας ακόμη και
τα παλαιότερα σκαριά μας σε θανάσιμες απειλές, για όποιον αλαζονικά τα
υποτιμά. Επιβεβαίωσε την απόλυτη πίστη

του στις προγονικές επιταγές,

τηρώντας τη ρήση του αειμνήστου Ναυάρχου Κουντουριώτη: «Με τα καράβια
που έχουμε θα κάνουμε καλά της δουλειά μας».
Τέλος, κατέδειξε ότι οι μελλοντικές προκλήσεις θα έχουν μεγάλη σχέση
με το θαλάσσιο περιβάλλον. Προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε με την
εμπειρία, την εκπαίδευση και την ευσυνειδησία των στελεχών μας.
Η ένδοξη και πλούσια ιστορία μας είναι γνωστή σε όλους. Το Πολεμικό
μας Ναυτικό είναι ο περήφανος κληρονόμος μιας τιμημένης παράδοσης. Όμως
δεν επαναπαύεται, δεν οχυρώνεται πίσω από τις δάφνες του, αλλά εξελίσσεται.
Σήμερα, που η Ελλάδα παραμένει ως σχεδόν ο μόνος πυλώνας σταθερότητας
πάνω στο γεωπολιτικό μωσαϊκό της Ανατολικής Μεσογείου, με τις νέες
προκλήσεις ασφαλείας, αλλά και την παραδοσιακή απειλή πάντα βρυχώμενη
και προσανατολισμένη σταθερά σε μια αναθεωρητική πολιτική, το Πολεμικό
Ναυτικό στέκεται άριστα και ακλόνητα στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος.
Αποτελεί βασικό συντελεστή ισχύος της χώρας μας, τον βασικό εκφραστή της
παραδοσιακής ναυτικής ταυτότητας και κουλτούρας του έθνους.
Ο Στόλος μας σήμερα, ακόμη και την ώρα αυτή που εκφωνούνται αυτές
οι γραμμές, επιχειρεί και προασπίζει τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα,
αποδεικνύοντας και την ικανότητά του και την αξιοπιστία του. Οι άνω των 20
χιλιάδων ημερών εν πλω, μέσα σε 2 έτη αλλά και τα 25 πολεμικά πλοία, κατά
μέσο όρο, καθημερινά σε αποστολή ή και πολύ περισσότερα σε περιόδους
κρίσεως

και

ασκήσεων

μεγάλης

κλίμακας,

δεν

αφήνουν

περιθώρια

παρερμηνειών για την αξιοπιστία μας.
Οι Έλληνες πολίτες γνωρίζουν με κάθε ακρίβεια ότι το Πολεμικό Ναυτικό
στέκεται επάξια στη θέση που η ιστορία και το χρέος του, απαιτούν, ενώ
παράλληλα αποδεικνύει έμπρακτα την ισχύ του και σε ρόλους που δεν

συνίστανται στην επίδειξη ισχύος, όπως η έρευνα και διάσωση, αλλά και οι
πολυάριθμες δράσεις του με ευρύτερο κοινωνικό περιεχόμενο.
Στο πλαίσιο αυτό συνεργαζόμαστε αγαστά με το Λιμενικό Σώμα, στην
διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, αλλά και στη
διάσωση ανθρωπίνων ζωών στα όρια της εθνικής μας δικαιοδοσίας. Ζωών
που ανάλγητα πολλές φορές εκτίθενται σε κίνδυνο, έρμαια των σχεδίων όσων
απαξιώνουν την ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη.
Παράλληλα δραστηριοποιούμαστε με διαρκώς αυξητικούς ρυθμούς, σε
διεθνείς επιχειρήσεις και ασκήσεις με τα ισχυρότερα ναυτικά της Μεσογείου,
αλλά και παγκοσμίως. Τα πλοία μας επαυξάνουν την παρουσία τους σε διεθνείς
αποστολές, αλλά και σε συμμαχικές επιχειρήσεις και δυνάμεις.
Με το βλέμμα στο ένδοξο παρελθόν, πορευόμαστε με σιγουριά στο
παρόν και παράλληλα κτίζουμε το μέλλον. Η ναυτική τακτική εξελίσσεται κι εμείς
οφείλουμε να την παρακολουθούμε, επικαιροποιώντας την τεχνολογική μας
επάρκεια.
Στο πλαίσιο αυτό εργαζόμαστε ανελλιπώς προκειμένου να εντάξουμε
στο οπλοστάσιό μας τις νέες δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογική
εξέλιξη.
Είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να υποδεχόμαστε την φάση
υλοποίησης της ανανέωσης του Στόλου μας, μετά από δεκαετίες. Μετά από μία
επίπονη, διεξοδική και άκρως απαιτητική διαδικασία, με απόλυτο σεβασμό στις
στερήσεις των Ελλήνων πολιτών, βρισκόμαστε πλέον ενώπιον της εισαγωγής
του Όπλου στην ψηφιακή εποχή, με την πρόσκτηση τριών υπερσύγχρονων
γαλλικών φρεγατών.
Πλοία που όχι απλά μας παρέχουν την απαιτούμενη αποτρεπτική ισχύ,
αλλά αλλάζουν τους όρους στο πεδίο της μάχης. Και με όρους που αποτελούν
έπαινο για όλους όσοι διαπραγματεύτηκαν σκληρά και επίμονα, προκειμένου
οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις μας να βρουν ανταπόκριση στην Πολιτική Ηγεσία.
Επιδιδόμαστε σε ένα μαραθώνιο ταχύτητας για έναν πρωτοφανή αριθμό
εξοπλιστικών υποπρογραμμάτων και άρσης χρονιζουσών εκκρεμοτήτων,
διαδικασίες που θα αναβαθμίσουν σημαντικά την μαχητική μας ικανότητα.

Επισπεύδουμε την απόκτηση τορπιλών βαρέως τύπου για την
μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των Υ/Β, καθώς και των κρισίμων
αντιμέτρων τορπιλών.
Μετά την ταχεία ενεργοποίηση και ένταξη στο Στόλο των νέων Σκαφών
Ανορθόδοξου Πολέμου, έχουν ήδη εκκινήσει οι διαδικασίες για τον εξοπλισμό
τόσο αυτών, όσο και των Κανονιοφόρων τύπου Μαχητής με Κατευθυνόμενα
Βλήματα, μικρού και μέσου βεληνεκούς.
Παραλάβαμε την έκτη Πυραυλάκατο τύπου Super Vita
«ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ», που αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει το Πολεμικό
Ναυτικό, με σημαντική συνεισφορά στην επιχειρησιακή ικανότητα του ΠΝ.
Προχωρήσαμε στην πλήρη αναβάθμιση των δυνατοτήτων του
ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΣΤΟΛΟΥ και μάλιστα εν μέσω
της πρωτοφανούς κινητοποίησης του περσινού θέρους, καθώς και στην
επέκταση του δικτύου ευρυζωνικών επικοινωνιών υψηλών συχνοτήτων
«ΑΙΓΑΙΑΣ», μια τεχνολογική επανάσταση εξαιρετικών δυνατοτήτων και όχι
μόνο.
Στο ίδιο πλαίσιο, την τελευταία διετία, βρίσκονται σε εξέλιξη ιδιαίτερα
ποιοτικές και ευρέως φάσματος δράσεις, που

επαυξάνουν δραστικά τις

δυνατότητες επιτήρησης στην ελληνική θαλάσσια επικράτεια. Ομοίως,
βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, η
υλοποίηση του οποίου θα βελτιώσει έτι περαιτέρω τις δυνατότητές μας, στον
τομέα επιτήρησης στο Αιγαίο.
Αυξάνουμε κατακόρυφα τις δυνατότητές μας, με την πρόσκτηση 7
Ελικοπτέρων ΜΗ-60 Romeo, διατηρώντας την πρωτοβουλία των κινήσεων σε
όλο το θέατρο επιχειρήσεων. Την οποία πλαισιώνουμε με την ανάταση της
διαθεσιμότητας των Ελικοπτέρων S-70 Bravo που ήδη διαθέτουμε, αλλά και
την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού μέσης ζωής των ΑΦΝΕ,
P-3.
Εντείνουμε τις εργασίες συμμετοχής μας στην Μόνιμη Διαρθρωμένη
Συνεργασία (PESCO) σε επίπεδο ΕΕ, με πολλαπλά οφέλη για την ανάπτυξη
εξοπλιστικών προγραμμάτων αλλά και την απόκτηση τεχνογνωσίας, με
κυριότερο παράδειγμα την συμμετοχή μας στην ανάπτυξη νέων κορβετών.

Ανανεώνοντας το Στόλο μας, προσφέρουμε όραμα και προοπτική στην
κοινωνία μας. Ενθαρρύνουμε την ελπίδα και την προσδοκία των Ελλήνων
Πολιτών στην αξία του Όπλου μας.
Και αυτό μετουσιώνεται κατά τον πιο χειροπιαστό τρόπο στην
ιστορικής σημασίας προσφορά του κ. Παναγιώτη Λασκαρίδη με την ένταξη
ενός ακόμη ΠΓΥ του ΑΙΑΝΤΑ, έναν ακόμη γίγαντα ισχύος, μετά τα ΠΓΥ
ΑΤΛΑΣ Ι και ΠΓΥ ΗΡΑΚΛΗΣ.
Μία προσφορά που ακολουθεί και πλαισιώνει την ήδη γενναιόδωρη
συνεισφορά του, στα προγράμματα ΚΥΚΝΟΣ, με τα οποία αναζωογονούνται
οι Φρεγάτες τύπου S (ΛΗΜΝΟΣ, ΕΛΛΗ και ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ) μέσω της
αντικατάστασης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών τους. Κανείς δεν επενδύει σε
ό,τι παρακμάζει, ενώ σπεύδει να ενισχύσει ό,τι αναγεννιέται.
Και φυσικά δεν είναι η μόνη ανιδιοτελής προσφορά. Πλήθος πολιτών
αποδεικνύουν έμπρακτα και καθημερινά την στήριξή τους στο Πολεμικό
Ναυτικό, δίνοντάς μας μεγάλη χαρά αλλά και μεγάλη ευθύνη. Τους ευχαριστώ
από καρδιάς.
Προσαρμοζόμενοι στα νέα δεδομένα, προχωρούμε τη διαδικασία
απόκτησης και επιχειρησιακής αξιοποίησης νέας μορφής τεχνολογιών μάχης
όπως τα τακτικά μη επανδρωμένα μέσα. Και τέλος προχωρούμε ήδη στην
διερεύνηση νέων δυνατοτήτων για το Στόλο, με την διερεύνηση πρόσκτησης
δοκιμασμένων

και αξιόπιστων

λύσεων σε

Φρεγάτες, Υποβρύχια

και

Ναρκοθηρευτικά. Ο αξιόμαχος Στόλος δεν στηρίζεται μόνο σε αξιόμαχα
πληρώματα. Απαιτεί αξιόπιστες υποδομές και αξιόπιστες επισκευαστικές
δυνατότητες. Ενόψει και της αφίξεως νέων τεχνολογιών, ενισχύουμε και
αναβαθμίζουμε τις υποδομές μας, απομειώνοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό
μας αποτύπωμα με σεβασμό στο περιβάλλον.
Στηριζόμαστε και επενδύουμε στο άρτιο επισκευαστικό έργο της ΔΔΜΝ
αλλά και των Ναυστάθμων μας. Το προσωπικό μας, παρά τα προβλήματα,
τους περιορισμούς και τις δυσχέρειες, με απαράμιλλη και πρωτοφανή
υπερωριακή υπερπροσπάθεια, κατόρθωσε να επιτύχει αύξηση της
διαθεσιμότητας των Πολεμικών Πλοίων για το έτος 2021. Άξια αναφοράς
αποτελεί επίσης, η ενεργοποίηση μονάδων του Στόλου που επί μακρόν ήταν
ακινητοποιημένες λόγω σοβαρών βλαβών.

Παράλληλα προχωρούμε στη σύναψη συμφωνιών πλαισίου με
εξειδικευμένους ιδιωτικούς φορείς, για την προώθηση αλλά και την
υποστήριξη των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, δίνοντας πνοή και στην
ιδιωτική πρωτοβουλία στον τομέα της άμυνας.
Δεν μένουμε όμως μόνο εκεί.
Η τεχνολογική αναβάθμιση των δυνατοτήτων μας στο σύγχρονο πεδίο
μάχης είναι αναγκαία. Εξίσου όμως αναγκαία και θεμελιώδης είναι η ενίσχυση
του προσωπικού μας. Διότι αυτό αποτελεί τον κύριο παράγοντα που μας
επιτρέπει να λειτουργούμε σωστά, το βασικό όπλο, ο σημαντικότερος
πολλαπλασιαστής ισχύος μας.
Επιδιώκουμε την παραγωγή στελεχών με αξίες, εκπαιδευμένα, με υψηλό
ηθικό και εμμονή στον σκοπό. Τίποτα δεν κείται υπεράνω των στελεχών, μας
και για το λόγο αυτό προσπαθούμε καθημερινά να το αποδεικνύουμε στην
πράξη. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, παρέχουμε την βέλτιστη μέριμνα.
Βελτιώνουμε τις υποδομές, αναβαθμίζουμε τις υγειονομικές υπηρεσίες,
ολοκληρώσαμε μία πολυκατοικία για τη στέγαση του προσωπικού στο ΝΚ, ενώ
εντός των ημερών αναμένεται και η παράδοση δεύτερης. Και επίκειται η
ανάληψη εκ μέρους του κ. Λασκαρίδη μίας ακόμη γενναίας και πολύτιμης
χορηγίας, αυτή της ανακαίνισης μίας πτέρυγας του ΝΝΑ.
Και όπως ανανεώνουμε τα κουρασμένα σκαριά μας, έτσι ανανεώνουμε
και το προσωπικό μας με προσλήψεις ΕΠΟΠ, ΟΒΑ αλλά και αύξηση των
εισακτέων στις ΣΝΔ και ΣΜΥΝ στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικού συνολικού
σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Για να τρέξει νέο αίμα στις
φλέβες της μεγάλης μας οικογένειας.
Απευθυνόμενος σε αυτούς, τονίζω ανεπιφύλακτα ότι αποτελούν την
πνοή και τη δύναμη πίσω από κάθε μας προσπάθεια, κάθε δραστηριότητα. Η
απόδοσή τους, η προσήλωσή τους στο καθήκον, η αγάπη τους για το Ναυτικό
και την Ελλάδα, με γεμίζουν καθημερινά υπερηφάνεια και αισιοδοξία για τα
επόμενα βήματα, όσο δύσκολα κι αν είναι. Για το λόγο αυτό τους ευχαριστώ για
πολλοστή φορά.

Όπως ευχαριστώ και τους σεβαστούς απόστρατους συνάδελφους και
δασκάλους που μας κληροδότησαν την εμπειρία και το έργο τους και μετέφεραν
επάξια στο παρόν τις αξίες, την τιμή και την παράδοση του Πολεμικού Ναυτικού.
Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας,
Το Πολεμικό Ναυτικό επιχειρεί δυναμικά, με αυτοπεποίθηση, τόλμη αλλά
και στρατηγική σύνεση και ψυχραιμία, στον χώρο του Αιγαίου και της
Ανατολικής Μεσογείου. Με σεβασμό στις παραδόσεις του, το ιστορικό του
χρέος, την εμπιστοσύνη, τις προσδοκίες και τη συνδρομή των ελλήνων
πολιτών. Να είστε βέβαιος ότι είναι πάντα έτοιμο να πράξει και πράττει ήδη στο
ακέραιο το καθήκον του.
Το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει μία ιδιαίτερη δυναμική προσαρμογής. Η
αποστολή του απαιτεί την άμεση προσαρμογή στις εξελίξεις και είναι δική μας
υποχρέωση αλλά και βεβαιότητα ότι θα μεταδώσουμε αυτή τη δυναμική στις
νεότερες γενιές, προκειμένου να διαμορφωθεί το Πολεμικό Ναυτικό του
μέλλοντος, το Πολεμικό Ναυτικό που αξίζει η πατρίδα μας.
Κυρίες και κύριοι,
Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας στην γιορτή μνήμης και δόξας
του Πολεμικού μας Ναυτικού.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
Ο ΑΗ ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ
ΤΟΥΣ!
Με τις σκέψεις αυτές, σας καλώ να αναφωνήσουμε:
Ζήτω το Έθνος
Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό

