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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Γηπι. Ναππεγόο & Μεραλνιόγνο Μεραληθόο
Γελλήζεθε ην 1930 ζηε Βξέζηε ηεο Γαιιίαο.
πηόο ηνπ Αιεμάλδξνπ Φηιίππνπ θαη ηεο
Μνζρνύιαο.
Ο Αιέμαλδξνο (1894-1972) είρε ζπνπδάζεη ζην
Παλεπηζηήκην
Γιαζθώβεο
(1913-1919)
λαππεγηθή θαη ζηαδηνδξόκεζε σο αμησκαηηθόο
ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ από ην 1920 έσο ην
1945 θαη έθηνηε σο ειεύζεξνο επαγγεικαηίαο, εθ
ησλ ειαρίζησλ ηα πξώηα κεηά ηνλ Β’
Παγθόζκην Πόιεκν, κέινο ηνπ Τ.Δ.Δ.,
αληηπξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ Μεραλνιόγσλ,
Ζιεθηξνιόγσλ & Ναππεγώλ θιπ.
Ο Κ.Φ. κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ από ην
Πεηξακαηηθό Σρνιείν Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ην
1948, αθνινύζεζε ηα βήκαηα ηνπ παηέξα ηνπ
θαη κεηά από βξαρπρξόληεο ζπνπδέο ζην
Πνιπηερλείν
ηεο
Λσδάλεο
(1948-1950)
εζπνύδαζε ζην Παλεπηζηήκην ηεο Γιαζθώβεο
Μεραλνιόγνο θαη ελ ζπλερεία Ναππεγόο (1950-1955).
Δπεηδή ηόηε Σρνιή Ναππεγώλ δελ ππήξρε ζην Δ.Μ.Π. ε αλαγλώξεζε ησλ ζπνπδώλ
ηνπ έγηλε κε ηελ ππνβνιή δηπισκαηηθήο λαππεγηθήο κειέηεο, πνπ είρε νξηζζεί από
ηνλ λαππεγό θαζ. Φξαγθνύιε ηεο Σρνιήο Μεραλνιόγσλ – Ζιεθηξνιόγσλ, θαη
πξνθνξηθώλ θαη γξαπηώλ εμεηάζεσλ. Δρξεζηκνπνηήζε από ηνλ σο άλσ θαζεγεηή, γηα
έλα δηάζηεκα, θαη σο άκηζζνο επόπηεο ζρεδηαζηεξίνπ.
Δθαλε ηελ ζεηεία ηνπ ζην Π.Ν. σο αμησκαηηθόο λαππεγόο, κε απόζπαζε ζηελ
Δπηζεώξεζε Δκπνξηθώλ Πινίσλ ηνπ Υ.Δ.Ν..
Με ηελ απόιπζή ηνπ έγηλε δεθηόο σο επηζεσξεηήο ζην Lloyd’s Register of Shipping
(L.R.S.), (1958) όπνπ εξγάζζεθε ζε λαππεγεία ζηε Γιαζθώβε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα
θεληξηθά γξαθεία ζην Λνλδίλν.
Τν 1960 κεηεηέζε ζην γξαθείν ηνπ L.R.S. ζηνλ Πεηξαηά όπνπ θαη εξγάζζεθε έσο ην
1970, πεξίνδν έληνλεο αλαζπγθξνηήζεσο ηεο λαπηηιίαο θαη ησλ λαππεγηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα. Καηά ην δηάζηεκα απηό ππνινγίδεηαη όηη επηζεώξεζε
πεξίπνπ 1200 πινία θαη επέβιεςε ηηο κεγαιύηεξεο κεηαζθεπέο επηβαηεγώλ πινίσλ
θαη θξνπαδηεξνπινίσλ.
Σην δηάζηεκα απηό εδίδαμε θαη ζηε Αλσηέξα Σρνιή Ναππεγώλ Πεηξαηώο.
Με ηελ απνρώξεζή ηνπ ην 1970 από ην L.R.S. επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ην γξαθείν
ηνπ παηέξα ηνπ, κε ηελ επσλπκία “Marine Technical Consultancy & Design”.
Τν γξαθείν είρε έληνλε κειεηεηηθή παξνπζία, θπξίσο ζηηο κεηαζθεπέο επηβαηεγώλ
πινίσλ θαη θξνπαδηεξνπινίσλ, άιια θαη άιισλ, ζηελ εθπόλεζε πξνδηαγξαθώλ λέσλ
θαηαζθεπώλ ζην εμσηεξηθό θαη ζηελ κειέηε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ, σο
θξαδαζκώλ, επζηαζείαο θαη αληνρήο.

Σπγρξόλσο αζρνιήζεθε έληνλα κε επηζεσξήζεηο πινίσλ, λέεο θαηαζθεπέο, αβαξίεο
πινίσλ θιπ ζε όια ηα κήθε θαη πιάηε ηνπ θόζκνπ.
Ζ ειάηησζε ηεο λαππεγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ Πεηξαηά ζηελ δεθαεηία ηνπ 1980,
νδήγεζε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ γξαθείνπ ζε ζέκαηα
δηαθαλνληζκνύ αβαξηώλ θαη εξγαζίεο γηα ινγαξηαζκό Άγγισλ θαη Σνπεδώλ
αζθαιηζηώλ.
Καζ’όιν απηό ην δηάζηεκα ν Κ.Φ. ζπκκεηείρε ζε δηάθνξεο επηηξνπέο ηνπ
Υπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, έιαβε κέξνο ζαλ κέινο ηεο εζληθήο
αληηπξνζσπείαο ζηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθό Οξγαλζηκό (Η.Μ.Ο.) θαη ππήξμε
ζπλππνγξάθσλ ζηελ θύξσζε ηεο Γηεζλνύο Σπκβάζεσο πεξί Αζθαιείαο Εσήο ζηε
Θάιαζζα (SOLAS) ηνπ 1974.
Δπίζεο ζπκκεηείρε ζε νκάδεο εξγαζίαο ηνπ ΔΛ.Ο.Τ..
Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1980 άξρηζε λα πξνσζεί θαη λα αζρνιείηαη κε ην
Δπξσπατθό Κνηλνηηθό Πξόγξακκα, ην COST 301. Δίλαη γλσζηό όηη απηό ππήξμε ην
πξώην Κνηλνηηθό Πξόγξακκα πνπ είρε ζρέζε κε ηελ λαπηηιία ζηελ Διιάδα. Έθηνηε ε
ζπκκεηνρή ηνπ ζε Ναπηηιηαθά Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα, καδί κε ζπλεξγάηεο, ππήξμε
έληνλε γηα πεξίπνπ 15 ρξόληα. Πηζηεύεηαη όηη ε δξαζηεξηόηεηα απηή ζπλέβαιε ζηελ
ζεκεξηλή αλάπηπμε ηνπ Σπζηήκαηνο Διέγρνπ Ναπζηπινταο ζηελ Διιάδα
(V.T.M.I.S.).
Δπίζεο αζρνιήζεθε επί καθξόλ κε ηελ επηκόξθσζε αμησκαηηθώλ ηνπ Δκπνξηθνύ
Ναπηηθνύ ζε ζέκαηα ππξαζθάιεηαο θαη άιια θαη ζπλέγξαςε αξηζκό εγρεηξηδίσλ.
Πάλσ από 2000 ηίηινη εξγαζηώλ ήηαλ θαηαρσξεκέλνη ζηα αξρεία ηνπ γξαθείνπ ηνπ.
Ο Κ.Φ. ππήξμε κέινο ηεο Αληηπξνζσπείαο Τ.Δ.Δ., ελεξγό κέινο ηνπ Σπιιόγνπ
Ναππεγώλ (δεθαεηία 1970) θαη είλαη ηηκεηηθό κέινο ηνπ Institute of Marine
Engineering, Science & Technology.
Υπήξμε ηδξπηήο ηνπ Διιεληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Ναπηηθήο Τερλνινγίαο (ΔΛ.Η.Ν.Τ.)
(1972), ζην νπνίν πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο Πξόεδξνο θαη κέινο Γ.Σ. επί
ζεηξά εηώλ.
Δπίζεο ππήξμε ηδξπηηθό κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ Διιήλσλ Ναπηηθώλ Σπκβνύισλ &
Πξαγκαηνηνγλσκόλσλ (1982), θαη κέρξη πξόζθαηα
Γελ. Γξακκαηεύο θαη
πξνεδξεύσλ.
Υπήξμε Πξόεδξνο ηνπ Federation of European Maritime Associations of Surveyors
Consultants.
Έιαβε κέξνο θαη έθαλε παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα ζηνλ Πεηξαηά, Genova, Napoli,
Dubrovnik, Brussels θιπ. θαη ππήξμε θύξηνο εκςπρσηήο/δηνξγαλσηήο δηαθόξσλ
δηεζλώλ δηαζθέςεσλ θαη ζπλεδξίσλ ζηελ Διιάδα.
Κιείλνληαο ν 20νο αηώλαο ν Κ.Φ. πεξηόξηζε ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη
ελδερνκέλσο ην γξαθείν ηνπ πέξαζε ζηνπο δύν πηνύο ηνπ.
Έηζη πξνζέθεξε αξρεηαθό ηνπ πιηθό ζην Βηνκεραληθό Μνπζείν Σύξνπ, ζην Ναπηηθό
Μνπζείν Διιάδνο, ζην Διιεληθό Ηλζηηηνύην Ναπηηθήο Τερλνινγίαο, ζηνλ Διιεληθό
Νενγλώκνλα Α.Δ., ζην Μνπζείν Μπελάθε, ζην Παλεπηζηήκην Γιαζθώβεο θαη ζην
Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν.

Ηδηαίηεξα εκεξίκλεζε γηα ηελ δηάζσζε κίαο εθ ησλ πξνσζηεξίσλ αηκνκεραλώλ ηεο
ζαιακεγνύ ηνπ Ωλάζε «Φξηζηίλα», ε νπνία, κε ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ηνπ
Ηδξύκαηνο Αιέμαλδξνο. Ωλάζεο, έρεη δσξηζεί θαη επξίζθεηαη ζην Δξγαζηήξην
Ναπηηθήο Μεραλνινγίαο Δ.Μ.Π..
Αλ θαη ζπληαμηνύρνο παξακέλεη ζήκεξα δξαζηήξηνο, ζπλεηζθέξνληαο κε
παξεκβάζεηο, ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλέδξηα θαη αξζξνγξαθώληαο ζρεηηθά κε
λαππεγηθά δξώκελα θαη ηζηνξηθέο θαηαγξαθέο.
Ηδηαίηεξα ζηεξίδεη πξσηνβνπιίεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ θνηλή παξνπζίαζε ησλ θνξέσλ
πνπ πξνζθέξνπλ λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο ζηνλ Πεηξαηά (ηερληθέο, λνκηθέο, λαπηηθήο
δηαηηεζίαο θιπ) θαη ηελ πξνβνιή ηνπο ζηνλ ειιεληθό θαη ηνλ δηεζλή λαπηηιηαθό ρώξν.
Πξόζθαηα ζπλέγξαςε ην βηβιίν «Γηαδξνκή ελόο αηώλα 1900-2000» θαη θαηέγξαςε
ζε ειεθηξνληθή κνξθή αξρεία κε ηίηιν «Ναππεγηθέο Ζιεθηξνληθέο Καηαγξαθέο».
Οκηιεί Αγγιηθά θαη Γαιιηθά.
Δίλαη έγγακνο θαη έρεη δύν πηνύο, λαππεγνύο θαη ηνπο δύν, πνπ ζπνύδαζαλ ζηελ
Αγγιία, αιιά ζήκεξα δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε επαγγεικαηηθνύο ηνκείο πνπ έρνπλ
ζρέζε θαη κε ηελ λαπηηιία, αιιά όρη κόλνλ.
Έρεη ηξία εγγόληα.
Ήηαλ ηζηηνπιόνο θαη νξεηβάηεο ελώ ηώξα αζρνιείηαη έληνλα κε ζέκαηα πξνζηαζίαο
ηεο θύζεο. Δίλαη κέινο ηεο Υπαηζξίνπ Εσήο, ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο
ηεο Φύζεο, ηνπ Ναπηηθνύ Μνπζείνπ Διιάδνο θ.ά..
Καηά ηνπο Οιπκπηαθνύο ηνπ 2004 πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο Δζεινληήο ζηελ
θηινμελία επηζήκσλ.
Φεβξνπάξηνο 2009

