ΤΙΤΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ Ε∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1954
ΕΩΣ ΤΟ 2006
Ο κατωτέρω κατάλογος περιλαµβάνει άρθρα και εργασίες που έγραψα και εδηµοσιεύθησαν, όπως αναφέρεται, µαζί µε την ηµεροµηνία, όπου είναι εφικτό.
-

Οι αεριοστρόβιλοι (Ναυτικά Χρονικά) (1954)
Τα ναυπηγεία B & W (Ναυτικά Χρονικά) (1954)
Σύντοµος περιγραφή µηχανών ∆έλτα (Ναυτικά Χρονικά) (1954)
Η βιοµηχανία επισκευών πλοίων (Τεχνικά Χρονικά) (1956) *
Αεριοστρόβιλοι µετά γεννητριών αερίων ελευθέρων εµβόλων (Ναυτικά
Χρονικά) (1956)
Σύγκρισις εγκαταστάσεων ντήζελ και ατµοστροβίλων
(Τεχνικά Χρονικά) (1959)
Νέο προωστήριο σύστηµα (Ναυτικά Χρονικά) (1959)
Φορτηγά πλοία
Τ΄ άπλυτά µας (Ναυτικά Χρονικά) (1961) *
Some notes on welding as applied to shipbuilding (European Machinery
Review) (1961)
Η οικογενειοκρατία (Ναυτικά Χρονικά) (1965)
Προς τον ∆ιευθυντήν (Ναυτικά Χρονικά) (1966) *
Προς τον ∆ιευνθυντήν (Ναυτικά Χρονικά) (1967) *
Η συµβολή των τεχνικών (Ναυτικά Χρονικά) (1967) *
Το έργον της Ελληνικής Αντιπροσωπείας εις την Επιτροπήν ΙΙ (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) (1975)
*
Ο Ελληνικός Νηογνώµων (Ναυτικά Χρονικά) (1975) *
Πρός τον ∆ιευθυντήν (Αργώ) (1975) *
Τοποθέτησις δυποδικού ιστού (Αργώ) (1975)
Προς τον ∆ιευθυντήν (Αργώ) (1975) *
H ναυπηγική βιοµηχανία στην Ελλάδα (∆ελτίο Συλλόγου Ναυπηγών) (1977)
*
Περιοδικόν Αργώ (1977) *
Αγαπητή Αργώ (Αργώ) (1977)
Κωνσταντίνος Φιλίππου (Αργώ) (1979)
Οχι µόνον µε ευχές (Αργώ) (1980) *
Η µικρή ιστορία του Ι.Ν.Τ. και η θέση του στους Ναυτιλιακούς µας κύκλους
(Ναυτιλιακή) (1980)
Η µετασκευή του ∆/Π «ΩΡΙΩΝ» (Αργώ) (1980) *
Ευρετήριο νοµοθεσίας (Αργώ) (1981)
Φορτηγίς µεταφοράς τσιµέντου (Αργώ) (1982)
Να διαλέξει προσεκτικά (Αργώ) (1983) *
Reducing shipboard vibrations (M.E.R.) (1985)
Ναυτικά ατυχήµατα στις Ελληνικές θάλασσες (Ναυτικά Χρονικά) (1985) *
Εκδόσεις (Αργώ) (1985)
Ετσι δηµιουργήθηκε η τεχνική υποδοµή για τη ναυτιλία µας (Αργώ) (1985)
Ερευνητικός σταθµός (Αργώ) (1986)
Πρότυπες επιστηµονικές εργασίες πραγµατοποιήθηκαν από το ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
(Εξπρές) (1986)
Πειραµατικός σταθµός έρευνας της θαλάσσιας κυκλοφορίας (Εξπρές) (1986)

-

-

Ατυχήµατα στις Ελληνικές θάλασσες (Αργώ) (1987) *
Η ασφάλεια των επισκευών στις επισκευαστικές βάσεις (Σελίδες) (1990) *
Ενδιαφέρουσα πρόταση (Αργώ) (1990) *
Η µεταφορά µε δεξαµενόπλοια (Καθηµερινή) (1990)
An improvement to structural safety of ships – Ship’s hull stress monitor
VTMIS – Ναυτικά ατυχήµατα – Θαλάσσιο περιβάλλον (Hellenmar) (1990) *
VTS and the need for proper casualty data (International Conference on VTS,
Genova) (1990 & 1995)
Marine casualties data recording (1990) (SORTA, Dubrovnik) (1994) *
Η ασφάλεια των επιβατηγών οχηµαταγωγών πλοίων στον Ελλαδικά χώρο Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης (ΕΛΙΝΤ) (1990)
Για τον Κώστα Κρητικό
Τanker market (Greek shipping intelligence) (1991) (Α.Φ.)
Μία αβλεψία που µπορούσε να είχε καταστροφικά
αποτελέσµατα – Letter to I.M.O. (1991)
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (1991)
∆ιευθυντήν Ελέγχου Εµπορικών Πλοίων (1991) *
Χρειάζεται ολοκληρωµένη µελέτη για τα Καταµαράν (Ναυτεµπορική) (1991) *
Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας (1991)
I.M.O. subcommittee on stability & load lines (1991)
Επιθεωρήσεις και επιθεωρούντες (Αργώ) (1991) *
Taking human factor into consideration in the man/ship system – Human is
key in the man/ship system (Naftiliaki) (1991) *
Converting bulk to products (Ναυτιλιακή) (1991) (Α.Φ.)
Μέγιστον κέρδος/ελάχιστον κόστος ταξιδίου πλοίου (1992)
Salvage of sunken “Star One” (Naftiliaki) (1992)
Economic and technical aspects of the conversion of a bulk carrier into
product carrier (1993)
Surveying the future (Ναυτιλιακή) (1995)
Advanced fire prevention and fire fighting courses in Greece (The Swedish
Club News) (1995)
Οδηγίες γεφύρας (Swedish Club) (1995) *
∆ιαχείριση µηχανοστασίου (Swedish Club) (1995) *
Κόκκινη αρµάδα (Εφοπλιστής) (1995)
Ναυπήγηση σταθµός, το «Ολυµπία» (Εφοπλιστής) (1995)
An unusual incident – That sinking feeling (The Maritime Consultant &
Surveyor) 1996
Certain aspects of ship safety (Thalassa Forum, Naftiliaki) (1996) *
Το πληροφοριακό σύστηµα παρακολουθήσεως, εξυπηρετήσεως &
διαχειρίσεως της θαλάσσιας κυκλοφορίας και τα ναυτικά ατυχήµατα στις
Ελληνικές θάλασσες (Σελίδες) (1996) *
Καθηµερινή (1996)
Ατύχηµα στο τάνκερ του Νιάρχου “World Concord” 1954 (Εφοπλιστής)
(1997) *
ΕΛ.Ι.Ν.Τ. - Περίπλους 25 χρόνων (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) (1997) *
Για το «Κάλυµνος» και το ναυπηγείο Αναστασειάδη & Τσορτανίδη
(Εφοπλιστής) (1997)
Σελίδες (1997)
Ασφάλειες – ασφαλιστές (Σελίδες) (1998)
∆ιακανονισµοί αβαριών (Σελίδες) (1998)

-

-

-

Hellenic Institute chalks up 25 years (Naftiliaki) (1998)
Σελίδες (1998)
Το µαύρο κουτί (Ναυς) (1999)
Η ατµοµηχανή του «Χριστίνα» – Saving Christinas power (Σελίδες,
Ναυτιλιακή) (1999 & 2000) (Ναυς)
Ο ανθρώπινος παράγων στην ασφάλεια ναυσιπλοϊας - Υποβαθµισµένοι
κανόνες, ανεκπαίδευτα πληρώµατα (Οικονοµική Ναυτιλαική) (2000)
Το υποβρύχιο «Γλαύκος» (Καθηµερινή) (2000)
Εξάντας (2001)
Πριν 40+1 χρόνια (Ναυτιλιακή) – Working in the home port for 40 years
(2001) *
Ανοικτή επιστολή, Τεχνικοί Σύµβούλοι - Υπόµνηµα προς Γεν.Γραµµατέα Υπ.
∆ικαιοσύνης (Σ.Ε.Ν.Τ.Σ.& Π.) - Court experts slammed (Naftiliaki) (2001) *
Ηγετικός ρόλος της Ελλάδος στον τοµέα της τεχνολογίας-Πρόσφατη επίδειξη
Van - Ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου Θαλάσσιας κυκλοφορίας
(Οικονοµική Ναυτιλιακή) – Απούσα η επίσηµη Ελλάδα στα τεχνολογικά
δρώµενα της διεθνούς ναυτιλίας (2001)
Το σύστηµα ελέγχου ναυσιπλοίας (VTS) και η προϊστορία του στην Ελλάδα Μια µακρά ελληνική ιστορία - A long Greek story (Ναυτιλιακή) (2002) *
Ενα παραµύθι (2ο συνέδριο Σ.Ε.Ν.Τ.Σ&Π. & Ε.Ε.Ν.∆. 28.01.2003) (2003)
Τα ναυτικά ατυχήµατα και τα µαθήµατα που προκύπτουν – Learning from
ones mishaps (Ναυτιλιακή & Εφοπλιστής) (2003)
Υπηρετώντας και ελέγχοντας (Περίπλους) (2004) *
Ναυπηγού αναµνήσεις (Εφοπλιστής) (2004)
Το ρυµουλκό-ναυαγοσωστικό «Αστέρι» (Εφοπλιστής) (2004)
Θεσµοθετηµένες διαδικασίες και ασφαλέστερη ναυτιλία – Legislation towards
safer shipping (3ο συνέδριο Σ.Ε.Ν.Τ.Σ&Π. & Ε.Ε.Ν.∆. 19.02.2004,
Ναυτιλιακή, Εφοπλιστής, Ναυτικά Χρονικά, Περίπλους) (2004-5) *
«ΜΑΡΙΑΝΝΑ» - Ενα κότερο (2004) *
Προσφώνηση στην ηµερίδα της Ενώσεως για τη Ναυτική ∆ιαιτησία (2006)

Επίσης τα κάτωθι κείµενα-εργασίες είναι καταλογοποιηµένα αυτοτελώς χωριστά:
-

Ιδρύθη Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας εις τον Πειραιά (Αργώ) (1972)
Αρθρα/προτάσεις σχετικά µε το ΕΛ.Ι.Ν.Τ.
Ευρετήριον Τεχνικής Νοµολογίας του Πλοίου και συναφών προς αυτήν
Θεµάτων (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) (1978) *
Νοµοθεσία πλοίων κατά κατηγορίας και άλλαι σχετικαί διατάξεις (∆ελτίο
Ν.Ε.Ε.) (1980)
Τεχνική νοµοθεσία πλοίων (∆ελτίο Ν.Ε.Ε.) (1980)
Ship Casualties in the Greek Seas (ΕΛ.Ι.Ν.Τ. & COST 301) (1985)
Validation of Marine Casualties in the Greek Seas (ΕΛ.Ι.Ν.Τ. & COST 301)
(1985)
Correlation of Traffic & Casualty Patterns in the Greek Seas (ΕΛ.Ι.Ν.Τ. &
COST 301) (1985)
Mediterranean Trials (και Α.Λεοντόπουλος & Ι. Παπαιωάννου) (ΕΛ.Ι.Ν.Τ. &
COST 301) (1985)
Ship’s hull stress monitor (Α.Φ.)
Πυρασφάλεια πλοίων (Swedish Club)
Bridge & engine instructions (The Swedish Club)

-

Safety manuals (Swedish Club)
Fire fighting manuals (Swedish Club)
Life extension of tanker tonnage (1990) (Α.Φ.)
Κατάσταση πλοίων και πλοιοκτητών πελατών γραφείου
Ατµός, Ατµοµηχανή – Μία ιστορική αναδροµή – Η µηχανή του «Χριστίνα»
(Ε.Μ.Π. 1999, Περίπλους 2005) *
Εργασίες RTIS, VTMIS, MASIS, ΣΕΘΑΜ κλπ
Επιθεωρήσεις πλοίων - Επιφανειακή επιθεώρηση- Επιθεώρηση αγοράς Επιθεώρηση παραλαβής (Ε.Μ.Π.) *
Συµπεράσµατα (1ο συνέδριο Σ.Ε.Ν.Τ.Σ&Π. & Ε.Ε.Ν.∆.
26.01.2002)

Σηµείωση: Με * σηµειούνται τα άρθρα που έχουν περιληφθεί στο κεφάλαιο «Η
συνέχεια - Κωνσταντίνος Φιλίππου» ή στο «Παράρτηµα Β’».

