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ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο όρος μηχανικός/οι αρμοδιότητες/η εθνική ανάπτυξη 

Ο όρος μεταφορά τεχνολογίας/η εκβιομηχάνιση και τα δημόσια έργα/η 

οικονομική ανάπτυξη 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Το σώμα Γεφυρών και Οδών (Ponts et 

Chaussées), η « ευγένεια του Κράτους » 
 

Ι. Ένα τεχνικό σώμα τριών αιώνων 

 

Το 2016 είναι η επέτειος των 300 χρόνων από την πρώτη δημιουργία του 

σώματος των Ponts et Chaussées. Εδώ και τρεις αιώνες το σώμα Γεφυρών και 

Οδών είναι επιφορτισμένο με την κατασκευή και τη συντήρηση των υποδομών 

του τομέα των μεταφορών στο πλαίσιο του γαλλικού διοικητικού μηχανισμού. 

Οι μηχανικοί που συγκροτούν αυτή την υπηρεσία και η αποστολή με την οποία 

επιφορτίζονται έχουν σίγουρα διαφοροποιηθεί από τη συγκρότηση του 

σώματος στις αρχές του 18ου αιώνα. Η μακρά διάρκεια όμως της ύπαρξης 

αυτού του σώματος μας επιτρέπει να διακρίνουμε και να απομονώνουμε 

κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτής της ομάδας, της « ευγένειας του 

Κράτους », σύμφωνα με την έκφραση του Pierre Bourdieu, η οποία έπαιξε 

αποφασιστικό ρόλο στην πορεία του εκμοντερνισμού. Η μελέτη του σώματος 

των Ponts et Chaussées μπορεί να μας οδηγήσει σε μια κριτική προσέγγιση των 

πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της δράσης του δημόσιου τομέα στη 

Γαλλία, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των οποίων η έκταση και η 

ερμηνεία απασχολούν και σήμερα την πολιτική σκέψη. Η μελέτη του σώματος 

Γεφυρών και Οδών είναι εξάλλου αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουμε, 

βλέποντας τις διάφορες όψεις της δραστηριότητας των μηχανικών του 



 

Ελ.Ιστο.Καινο 2015   5 sur 118

κράτους, να αντιμετωπίσουμε τις σχέσεις που δημιουργούν και την επιρροή 

που ασκούν έξω από το γαλλικό εθνικό πλαίσιο.  

Αν, από τη μια μεριά, οι μηχανικοί των Ponts et Chaussées εκδήλωναν 

σταθερά μια φροντίδα για το δημόσιο συμφέρον και μια οξυμένη ικανότητα να 

συλλαμβάνουν και να προτείνουν φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης που 

αποδεικνύονταν εξαιρετικά επωφελή σε δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, 

είχαν δειχθεί, από την άλλη μεριά, σε πολλές περιπτώσεις σχετικά αδιάφοροι 

προς την κοινή γνώμη, όταν αυτή ερχόταν σε σύγκρουση με τους 

σχεδιασμούς τους• επίσης αρκετά συχνά δεν αντιλαμβάνονταν τα οικονομικά 

μεγέθη που απαιτούσε η υλοποίηση των σχεδίων τους και πάντως δεν 

υποχωρούσαν μπροστά τους. Το ίδιο όπως και οι ομόλογοί τους στα Ορυχεία 

(1783) ή στις Τηλεπικοινωνίες αργότερα (1848), οι μηχανικοί Γεφυρών και 

Οδών μπορούν να χαρακτηριστούν ως τεχνοκράτες για τους οποίους η έρευνα 

και η επιδίωξη της τεχνικής τελειότητας είχε το προβάδισμα έναντι της 

οικονομικής αποτελεσματικότητας και οι οποίοι συνήθως απέρριπταν τις 

κριτικές που τους απευθύνονταν στο όνομα ενός ιδεαλιστικού οράματος της 

κοινωνίας και της προόδου στην οποία η κοινωνία έπρεπε να τείνει.  

Αν και απολαμβάνουν ένα ιδιαίτερο καθεστώς στους κόλπους της 

κοινότητας των μηχανικών, τα μέλη του σώματος των Ponts et Chaussées 

αντιπροσωπεύουν συγχρόνως το γενικό τύπο του γάλλου μηχανικού. 

Συγκεντρώνουν δηλαδή κάποιες ιδιότητες που συνήθως αποδίδουμε γενικά 

στους γάλλους μηχανικούς και όχι μόνο στους μηχανικούς του γαλλικού 

κράτους: την κλίση τους προς τη θεωρητική συγκρότηση που επικεντρώνεται 

στην εκμάθηση των μαθηματικών, τη διεκδίκησή τους για μια κοινωνική θέση 

που βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τον εκλεκτικό χαρακτήρα αυτής της 

εκπαίδευσης, την αναζήτησή τους για θέσεις εξουσίας, η οποία συχνά τους 

παρασύρει στην εγκατάλειψη της πρακτικής άσκησης των τεχνικών και τους 

οδηγεί σε καθήκοντα κατεξοχήν διοικητικά και διαχειριστικά. Στη Γαλλία, σε 

αντίθεση με αυτό που συνέβη, για παράδειγμα, στην Αγγλία, το επάγγελμα του 

μηχανικού αναπτύχθηκε καταρχάς στο πλαίσιο του Κράτους, και αυτή η 

ανάπτυξη τού απέδωσε ένα από τα πιο μόνιμα χαρακτηριστικά του. Αυτό το 

αποτύπωμα του Κράτους είναι εξαιρετικά ισχυρό και στον τρόπο επιλογής των 

μελών του σώματος Γεφυρών και Οδών, το ίδιο όπως και στην επιλογή των 
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μελών του σώματος Ορυχείων και του σώματος Τηλεπικοινωνιών: τα μέλη 

αυτών των σωμάτων επιλέγονται από σχολές που απολαμβάνουν εξαιρετικού 

κύρους, με πρώτη την École polytechnique. Οι σχολές αυτές τους επιτρέπουν, 

μετά από κάποιο διάστημα σε δημόσιες διοικητικές θέσεις, να κάνουν 

εξαιρετικές σταδιοδρομίες στον ιδιωτικό τομέα και τις μεγάλες επιχειρήσεις, 

εκμεταλλευόμενοι τα δίκτυα επιρροής που έχουν εδραιώσει παλαιότεροι 

μαθητές αυτών των σχολών. 

 

 
ΙΙ. Η γέννηση και η ανάπτυξη του σώματος των μηχανικών του 

κράτους: οι Ponts et Chaussées το 18ο αιώνα 
 

α. Τα πρώτα βήματα 
 
Η γαλλική μοναρχία έδειξε από νωρίς να ενδιαφέρεται για ένα σχέδιο που 

θα της εξασφάλιζε την εποπτεία στην κατασκευή οδών και αξόνων 

κυκλοφορίας, που συνήθως βρίσκονταν στην ευθύνη των τοπικών αρχών, των 

επαρχιών και των κοινοτήτων. Για λόγους κυρίως οικονομικούς, το σχέδιο 

αυτό δεν κατέληξε νωρίτερα από το 1716. Το Φεβρουάριο αυτής της χρονιάς 

όμως συγκροτήθηκε ένα ιεραρχικό σώμα, που ακολουθούσε το μοντέλο των 

μηχανικών των οχυρώσεων, ενός σώματος που είχε συγκροτηθεί το 1691 υπό 

τον Vauban από αξιωματικούς του στρατού• ήταν αυτοί που συνήθως 

αποκαλούνταν « ingénieurs du Roi ».  

Αρχικά το σώμα των Ponts et Chaussées περιλάμβανε έναν επιμελητή (intendant 

des finances), επιφορτισμένο με όλες τις πλευρές του έργου των Ponts et 

Chaussées που λογοδοτούσε στον γενικό ελεγκτή των οικονομικών (contrôleur 

général des finances), ένα γενικό επιθεωρητή και ένα πρώτο μηχανικό (τα δύο 

αυτά πόστα συγχωνεύτηκαν σύντομα) και τρεις επιθεωρητές. Στην επικράτεια, 

στις πρωτεύουσες των διοικητικών διαμερισμάτων (généralités) εργάζονταν 

εικοσιένα μηχανικοί. Αυτοί έπρεπε να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν και να 

υλοποιούν τις οδούς και τα τεχνικά έργα σε συνεργασία με υπομηχανικούς και 

εργοδηγούς που επιλέγονται με δική τους φροντίδα. Τα καθήκοντα με τα 

οποία επιφορτίζονται τα μέλη του σώματος αναδεικνύουν μία σημαντική 
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στροφή στις κρατικές προτεραιότητες, ένα αναπροσανατολισμό των 

αρμοδιοτήτων του Κράτους. 

Το 1716 βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά το θάνατο του Λουδοβίκου XIV και η 

Γαλλία παραμένει οικονομικά εξαντλημένη από το μακροχρόνιο πόλεμο. Σε 

αυτή τη συγκυρία οι προσπάθειες για στρατιωτικό μεγαλείο υποχωρούν και τις 

στρατιωτικές επιδιώξεις διαδέχονται οι αναζητήσεις για οικονομική δύναμη. Η 

οικονομική ισχύς πρέπει πρωτίστως να επιτευχθεί με τη διευκόλυνση του 

εμπορίου μέσω της δημιουργίας υποδομών μεταφορών. Επομένως οι 

υποδομές του δικτύου μεταφορών πρέπει να πολλαπλασιαστούν και να γίνουν 

πιο ασφαλείς. Καθώς οι χερσαίοι δρόμοι μπορούν να εξυπηρετηθούν και να 

συντηρηθούν πιο εύκολα από ό,τι τα κανάλια, είναι κυρίως οι χερσαίοι άξονες 

που γίνονται αντικείμενο επενδύσεων εκ μέρους του κράτους. Η νέα αυτή 

κρατική προτεραιότητα για το δίκτυο μεταφορών επιτρέπει στους μηχανικούς 

Γεφυρών και Οδών να εμφανιστούν ως οι προνομιούχοι εκφραστές των 

κρατικών οικονομικών σχεδίων. 

Μέχρι την Επανάσταση η αρμοδιότητά των μηχανικών του σώματος δεν 

εκτείνεται στο σύνολο των επαρχιών του βασιλείου. Η Bourgogne, η Bretagne, 

το Languedoc και η Provence απολαμβάνουν μεγαλύτερη αυτονομία από ό,τι 

άλλες επαρχίες και υλοποιούν τις δικές τους πολιτικές για τις υποδομές, 

συνήθως με τη συνδρομή του σώματος των τοπικών αξιωματούχων. Το 

γεγονός αυτό βέβαια δεν εμποδίζει το σώμα Γεφυρών και Οδών να γίνει το 

κοινό σημείο αναφοράς για όλους όσους ασχολούνται με δρόμους και τεχνικά 

έργα. Οι τοπικές Ponts et Chaussées της Bourgogne και του Languedoc, για 

παράδειγμα, οργανώνονται πάνω στο ίδιο μοντέλο και σύμφωνα με τις ίδιες 

αρχές με το σώμα Γεφυρών και Οδών του βασιλείου.  

 
β. Το Γραφείο σχεδιαστών (Βureau des dessinateurs) 
 
Στρατολογημένοι σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι μηχανικοί των Γεφυρών 

και Οδών απολαμβάνουν στην αρχή μια μεγάλη αυτονομία στις περιοχές που 

τους έχουν ανατεθεί, στις généralités του Παλαιού Καθεστώτος, οι οποίες είναι 

γενικά πιο εκτεταμένες από τα διοικητικά διαμερίσματα που θα θεσμοθετήσει 

αργότερα η Επανάσταση. Τα μειονεκτήματα όμως αυτής της αυτονομίας δεν 

αργούν να έρθουν στην επιφάνεια. Η πολιτική δημιουργίας οδικών υποδομών 
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υποφέρει από έλλειψη συντονισμου που εμποδίζει την επιτυχία της, καθώς 

υλοποιείται από ένα προσωπικό με πολύ διαφορετικά επίπεδα τεχνογνωσίας. 

Όταν στο πόστο του επιμελητή αναδεικνύεται ο Daniel Trudaine το 1743 (πόστο 

στο οποίο θα παραμείνει μέχρι το θάνατό του το 1769) ξεκινάει μια εποχή 

μεταρρυθμίσεων για το σώμα Γεφυρών και Οδών. Για να ενιχυθεί η σύνδεση 

του συνόλου των διευθετήσεων που αποφασίζονται από τη διοίκηση, 

δημιουργείται στο Παρίσι, στις 10 Φεβρουαρίου 1744, ένα Γραφείο 

σχεδιαστών. Αυτό επιφορτίζεται να εξετάζει όλα τα σχέδια των δρόμων που 

πρόκειται να διανοιχθούν στα διάφορα διοικητικά διαμερίσματα (généralités). 

Τα μέλη του Γραφείου είναι τέσσερα την πρώτη χρονιά, επτά τη δεύτερη και 

δεκατρία το 1746. Στην πλειονότητά τους νέοι σε ηλικία, οι σχεδιαστές που 

επανδρώνουν αυτό το Γραφείο  τοποθετούνται υπό την επιτήρηση ενός 

μηχανικού μεγαλύτερου σε ηλικία, ο οποίος με τη σειρά του δίνει αναφορά 

στον επιμελητή του σώματος των Ponts et Chaussées. Ο σχεδιασμός και η 

λειτουργία μιας τέτοιας υπηρεσίας αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στην 

ανάληψη της ευθύνης από το Κράτος για το συνολικό πλαίσιο των υποδομών 

μεταφοράς. Είναι η πρώτη φορά πράγματι που ένας κεντρικός οργανισμός 

ελέγχου και συντονισμού δημιουργείται σε αυτό το πεδίο όπου η 

διαφορετικότητα των πρακτικών υπερίσχυε μέχρι τότε κάθε απόπειρας 

ομοιογενοποίησης. 

 
γ. Η δημιουργία της École des Ponts et Chaussées 
 
Η κίνηση προς την κατεύθυνση του κεντρικού συντονισμού των έργων 

συνεχίζεται το 1747 με την απόφαση του Trudaire να επιλέγονται στο εξής οι 

υπο-μηχανικοί του σώματος των Ponts et Chaussées μεταξύ εκείνων που 

υπηρετούν στο Γραφείο. Αυτό που απομένει είναι να εξασφαλιστεί σε αυτούς 

τους νέους ανθρώπους ένα πλαίσιο εκπαίδευσης, έτσι ώστε να προσδιοριστεί 

ποιοι είναι οι πιο ικανοί για να υπηρετήσουν ως υπομηχανικοί στα διοικητικά 

διαμερίσματα. Ο Trudaine, που εστιάζει στα εκπαιδευτικά ζητήματα ως γνήσιο 

πνεύμα του Διαφωτισμού, προσκαλεί γι’αυτό το λόγο ένα μηχανικό του 

σώματος που έχει ήδη υπηρετήσει στο διοικητικό διαμέρισμα (généralité) του 

Alençon, τον Jean-Rodolphe Perronet και του οποίου οι τεχνικές και διοικητικές 

ικανότητες δεν έχουν περάσει απαρατήρητες. Με την άφιξη του Perronet, το 
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Γραφείο σχεδιαστών αποκτάει μια διπλή αποστολή, επαγγελματική και 

συγχρόνως παιδαγωγική. Το διάταγμα του 1747 (14 Φεβρουαρίου) εισάγει ρητά 

την παιδαγωγική στόχευση του Γραφείου και μπορεί να θεωρηθεί ως η 

ιδρυτική πράξη της Ecole des Ponts et Chaussées. Σύμφωνα με αυτό ο Perronet 

έχει ως αποστολή « την επίβλεψη των γεωγράφων και σχεδιαστών χαρτών και 

σχεδίων και την κατάρτιση των σχεδιαστών στις αναγκαίες επιστήμες και 

πρακτικές ώστε να κατορθώνουν να εκπληρώσουν τις διάφορες εργασίες 

Γεφυρών και Οδών και να μπορούν να επιβλέπουν και να ταξινομούν τα 

σχετικά σχέδια, χάρτες και υπομνήματα ». O σχολικός χαρακτήρας του 

οργανισμού θα ενισχυθεί προοδευτικά εις βάρος της επαγγελματικής του 

αρμοδιότητας, έτσι ώστε το Γραφείο θα χαρακτηρίζεται επίσημα ως Ecole des 

Ponts et Chaussées γύρω στο 1760.  

 

 
δ. Εισαγωγή και Φοίτηση  
 

Υπό τη διεύθυνση του Perronet, η υπηρεσία θα παίξει ένα καθοριστικό ρόλο 

στην ανάδειξη και την καταξίωση του σώματος Γεφυρών και Οδών, στο οποίο 

οφείλει τη γέννησή της. Πρώτη σχολή μηχανικών που δημιουργήθηκε στη 

Γαλλία και πρώτη μεγάλη σχολή πολιτικών μηχανικών στον κόσμο, η Ecole des 

Ponts et Chaussées ανακαλεί από πολλές απόψεις τους τρόπους παραδοσιακής 

εκπαίδευσης. Βρίσκει εξάλλου την έμπνευσή της σε θεσμούς που ήδη 

υπήρχαν στο πεδίο της αρχιτεκτονικής από το τέλος του 17ου αιώνα και μετά. 

Η επιλογή των σπουδαστών της καταρχάς δεν εξασφαλίζεται από ένα 

διαγωνισμό, όπως στην περίπτωση της 'Ecole du Génie του Mézières, που 

ιδρύθηκε το 1748. Σε αυτή την τελευταία, οι απαιτητικές εισαγωγικές 

εξετάσεις προοιωνίζονταν τις εξετάσεις της Ecole Polytechnique που θα 

δημιουργούσε η Επανάσταση. Στην École des Ponts et Chaussées οι υποψήφιοι 

έπρεπε να παρουσιάζονται έχοντας συστατικές επιστολές από μηχανικούς και, 

ελλείψει μηχανικών, από προσωπικότητες της ευγένειας ή του κλήρου. 

Γίνονται δεκτοί από τον Perronet, ο οποίος αποφάσιζε κυριαρχικά για την τύχη 

τους έπειτα από μια συνέντευξη που διαρκούσε λιγότερο ή περισσότερο 

χρόνο, ανάλογα με την κρίση του. Η επιλογή του υπάκουε σε ετερόκλιτα 

κριτήρια: το επάγγελμα του πατέρα, τα χρηστά ήθη, η καλή φυσική κατάσταση, 
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οι στοιχειώδεις γνώσεις σχεδίου και γεωμετρίας και η αγαμία ήταν μερικά από 

αυτά. Ένα τέτοιο σύστημα εισαγωγής είναι προφανές ότι συνδέεται ακόμη 

πολύ στενά με τις διαδικασίες προστασίας και ελέγχου που είναι 

χαρακτηριστικοί τρόποι επιλογής στις κοινωνίες του Παλαιού Καθεστώτος. 

Η σημασία της μαθητείας επάνω στα ορισμένα καθήκοντα συγκροτούσε ένα 

δεύτερο αρχαϊκό χαρακτηριστικό του ιδρύματος. Μέχρι την Επανάσταση, δεν 

υπήρχαν καθηγητές που παρέδιδαν μαθήματα  (cours magistral), και πάλι σε 

αντίθεση με αυτό που συνέβαινε στη σχολή του Mézieres. Η Σχολή Γεφυρών 

και Οδών δεν απασχολούσε καθηγητές σε μόνιμη βάση. Αντίθετα, υπήρχε ένα 

σύστημα αλληλοδιδασκαλίας που έβαζε τους καλύτερους μαθητές (έναντι 

μιας μικρής αποζημίωσης) να διδάσκουν στους υπόλοιπους συναδέλφους τους 

τις επιστημονικές γνώσεις που ήταν απαραίτητες για να γίνουν 

μηχανικοί:μαθηματικά (γεωμετρία, άλγεβρα, στοιχεία διαφορικού και 

ολοκληρωτικού λογισμού), μηχανικής και υδραυλικής. Οι φοιτητές 

παρακολουθούσαν επίσης με δικά τους έξοδα ιδιωτικά μαθήματα έξω από τη 

Σχολή. Τα μαθήματα αυτά χωρίζονταν σε δύο ενότητες: η φυσική, η χημεία, η 

φυσική ιστορία και η υδροδυναμική ήταν η πρώτη ενότητα μαθημάτων και 

ήταν προαιρετική. Τα μαθήματα της δεύτερης ενότητας ήταν υποχρεωτικά: 

σχέδιο και αστική αρχιτεκτονική (ό,τι αφορούσε σε γέφυρες και οδούς) αλλά 

και υδραυλική αρχιτεκτονική (φράγματα, υδατοφράχτες, προβλήτες, κανάλια, 

λιμάνια, αποξηράνσεις…). Ο κανονισμός προέβλεπε καθημερινά έντεκα ώρες 

παρουσίας στη Σχολή, αλλά εξαιτίας των εξωτερικών μαθημάτων 

εφαρμοζόταν με ελαστικότητα. Αρκετά μεγάλη σε διάρκεια, πέντε με επτά 

χρόνια κατά μέσο όρο, η φοίτηση διανθιζόταν, από την άλλη μεριά, με 

πρακτικές ασκήσεις, επί τόπου περιηγήσεις στα εργοτάξια πλάι στους 

μηχανικούς του σώματος, που επέτρεπαν στους φοιτητές να εξοικειωθούν με 

τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του επαγγέλματος που θα ασκούσαν. Kάποιοι 

από τους φοιτητές που είχαν μεγάλη πρακτική εμπειρία (ονομάζονταν 

appointés και ο αριθμός τους δεν ξεπερνούσε τους 10) μπορούσαν να 

αποσπαστούν για ένα ή δύο χρόνια δίπλα στους μηχανικούς της επαρχίας μετά 

από αίτημα των τελευταίων. Λίγοι τυχεροί συμπλήρωναν την εκπαίδευσή τους 

στο εξωτερικό: κάθε χρόνο η σχολή πρόσφερε σε ένα φοιτητή μια διαμονή 

οκτώ μηνών στην Ιταλία, γη της αρχιτεκτονικής, έπειτα στην Ολλανδία και 
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επίσης στην Αγγλία, πατρίδα της τεχνικής. Ο φοιτητής αυτός θα έπρεπε να 

κάνει « σχέδια υπομνηματισμένα των κυριότερων γεφυρών, υδατοφρακτών, 

μηχανών και άλλων εντυπωσιακών πραγμάτων που θα συναντούσε στο ταξίδι 

του και τα σχέδια αυτά ή αντίγραφά τους, μαζί με τα σχετικά υπομνήματα, θα 

πρέπει να κατατεθούν στη Σχολή για να υπηρετήσουν την εκπαίδευση των 

άλλων μαθητών ».   

 Ο αρκετά στοιχειώδης χαρακτήρας της εκπαίδευσης στα μαθηματικά και τη 

μηχανική έβρισκε αντίβαρο σε μια μύηση πολύ απαιτητική στο σχέδιο με όλες 

του τις μορφές: σχέδια δρόμων, σχέδια γεφυρών, σχέδια καναλιών, αλλά 

επίσης και αρχιτεκτονική, χαρτογραφικές υπηρεσίες και υπομνήματα κάθε 

είδους. Ο μηχανικός των Ponts et Chaussées του 18ου αιώνα είναι ακόμη ένας 

« τεχνίτης », ένας κοντινός συγγενής του αρχιτέκτονα σε ζητήματα όπως η 

συνεχής αναφορά του στο σχέδιο, η φροντίδα του για τη βιτρούβια 

μνημειακότητα της έμπνευσης. Η εξάσκηση στις γραφικές τέχνες γινόταν 

μέσα στα εργαστήρια όπου οι μαθητές επιτηρούσαν ο ένας τον άλλο υπό την 

επίβλεψη του υπομηχανικού του σώματος που ήταν αποσπασμένος στη Σχολή. 

H φροντίδα για τη φυσική κατάσταση των φοιτητών βρισκόταν επίσης στο 

κέντρο των επιδιώξεων της σχολής: ο μηχανικός ήταν πριν από όλα ένα 

άνθρωπος του πεδίου. Έτσι από το 1785 και μετά στο πρόγραμμα της Σχολής 

μπήκαν μαθήματα ιππασίας και κολύμβησης.   

 
ε. Κοινωνική σύνθεση των σπουδαστών 
 
Το ίδρυμα που διευθύνει ο Perronet παρουσιάζει όμως και αρκετά καινοτόμα 

χαρακτηριστικά, που συμβαδίζουν με αυτό που συνήθως αποκαλούμε 

μοντερνικότητα. Σε αντίθεση με την Ecole du Génie de Mézières, τη μεγάλη του 

αντίπαλο στο χώρο της τεχνικής εκπαίδευσης, η Σχολή Γεφυρών και Οδών δεν 

υπολογίζει, αν εκείνοι που θέλουν να εισαχθούν στη σχολή ανήκουν ή δεν 

ανήκουν στους ευγενείς. Παρόλο που τα λαϊκά στρώματα είναι μάλλον 

αποκλεισμένα από τις επιλογές της σχολής, το ίδρυμα καλωσορίζει σαφώς 

όλους εκείνους που « έχουν γεννηθεί σε τίμιες οικογένειες της 

μπουρζουαζίας », όπως το εκφράζει ο ίδιος ο Perronet. Οι κατάλογοι εισαγωγής 

στη Σχολή στα χρόνια 1770-1780 επιβεβαιώνουν αυτό το άνοιγμα στην 

μπουρζουαζία, που είναι πολύ πιο τονισμένο από ό,τι στο Mézières.  
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Πίνακας με βάση την κοινωνική προέλευση των μαθητών της Ecole des 

Ponts et Chaussées που φοίτησαν μεταξύ 1767 και 1788 * 

 

Officiers et employés de 

l'administration supérieurs 
113 28,0 % 

Officiers et employés de 

l'administration subalternes 

57 14,1 % 

Professions libérales 

supérieures 
52 12,9 % 

Professions libérales 

subalternes 
6 1,5 % 

Employés au service d'une 

personne privée supérieurs  
9 2,2 % 

Employés au service d'une 

personne privée subalternes 

2 0,5 % 

Entrepreneurs 28 7,0 % 

Marchands 71 17,6 % 

Artisans  10 2,5 % 

Bourgeois, propriétaires, 
rentiers 

44 10,9 % 

Laboureurs  3 0,8 % 

Divers 8 2,0 % 

Total  403 100 % 

 

 

* Πηγή : Registres d'entrée de l'Ecole des Ponts et Chaussées, E.N.P.C. 
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Πλάι σε ένα 42% απογόνων αξιωματικών και μελών της βασιλικής διοίκησης 

που προσμετράει η σχολή - ένα ποσοστό που δεν έχει τίποτε εντυπωσιακό για 

τη Γαλλία της εποχής του Διαφωτισμού - παρατηρεί κανείς ένα μεγάλο 

ποσοστό γόνων επιχειρηματιών και εμπόρων, σχεδόν το 25% του συνόλου. 

Αυτό το βάρος των επαγγελμάτων του οικονομικού χώρου έρχεται σε 

αντίθεση με την υπο-εκπροσώπησή τους στο σώμα του Génie militaire. Η Ecole 

des Ponts et Chaussées είναι αρκετά αστική στις εισαγωγικές της επιλογές. Είναι 

επιδεκτική και ανταποκρίνεται στην επιθυμία κοινωνικής ανόδου ενός αστικού 

πληθυσμού, που είναι αρκετά ευκατάστατος και τον οποίο οι 

νομοκατεστημένες τάξεις του Παλαιού Καθεστώτος έχουν κρατήσει για 

μεγάλο διάστημα στο περιθώριο των δημόσιων αξιωμάτων. 

 

 

 

 
στ. Σύστημα κατάταξης των σπουδαστών 
 
Οι τρόποι που επιλέγονται για την αξιολόγηση των μαθητών στο πλαίσιο του 

ιδρύματος συνιστούν επίσης ένα καινοτόμο χαρακτηριστικό. Το πρόβλημα που 

τίθεται για την αξιολόγηση των σπουδαστών είναι αρκετά απλό: σε όλη τη 

διάρκεια του 18ου αιώνα είκοσι περίπου μαθητές γίνονται δεκτοί στη Σχολή 

ανά έτος, ενώ την ίδια περίοδο υπάρχουν επτά ή οκτώ θέσεις που 

προσφέρονται ετησίως κατά μέσο όρο στο σώμα των Ponts et Chaussées. Πώς 

μπορεί κανείς να εξασφαλίσει ότι θα προωθηθούν οι πιο άξιοι; Και ποιοι θα 

θεωρηθούν οι πιο άξιοι; Για να το επιτύχει αυτό ο Perronet εισάγει στις αρχές 

της δεκαετίας του 1770 ένα σύστημα αξιολόγησης που περνάει ρητά στον 

κανονισμό της Σχολής το 1775. Το σύστημα βασίζεται στην απόδοση βαθμών 

εκμάθησης των οποίων η κλίμακα αλλάζει ανάλογα με το αντικείμενο: 6-12 

βαθμούς για τα μαθήματα, μέχρι 10 βαθμούς για την επαγγελματική εμπειρία 

που είχαν οι μαθητές πριν από τη Σχολή, μέχρι 6 βαθμούς για κάθε μάθημα 

που παρακολουθούν έξω από τη Σχολή, μέχρι 10 για τις ετήσιες επιτόπιες 

αποστολές, από 10 μέχρι 30, ανάλογα με το μάθημα, για εκείνους που 

διδάσκουν στο πλαίσιο της αλληλοδιδασκαλίας, και διαφορετικές κλίμακες για 
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τους διαγωνισμούς. Η Σχολή προτείνει κάθε χρόνο περίπου δεκαπέντε 

διαφορετικούς διαγωνισμούς στους μαθητές της που βαθμολογούνται ως 

εξής: λαμβάνουν μέχρι 40 βαθμούς για την επίλυση προβλημάτων στα 

μαθηματικά, τη μηχανική και την υδραυλική. Για τα σχέδια αστικής 

αρχιτεκτονικής οι φοιτητές αποκομίζουν μέχρι 22 βαθμούς, ενώ το πρώτο 

βραβείο στον διαγωνισμό πέτρινης γέφυρας δίνει 26 βαθμούς. Για τους 

γεωγραφικούς και τοπογραφικούς χάρτες οι φοιτητές αποκομίζουν μέχρι 10 

βαθμούς, μέχρι 18 βαθμούς για τους διαγωνισμούς στυλ, ενώ για τους απλούς 

διαγωνισμούς γραπτής σύνθεσης μέχρι 5 βαθμούς. Κάθε διάκριση λοιπόν 

επιφέρει ένα αριθμό βαθμών εκμάθησης που υπολογίζεται με βάση τη 

δυσκολία της δοκιμασίας και το φόρτο δουλειάς που προϋποθέτει. Οι 

μεγαλύτερες διακρίσεις συνοδεύονται από ένα χρηματικό ποσό που 

προορίζεται για την αγορά βιβλίων και τοπογραφικών οργάνων.  

Το σύνολο των βαθμών που αποκτήθηκαν στους διάφορους διαγωνισμούς 

οδηγεί στην κατάταξη των μαθητών σε τρεις κατηγορίες. Καθώς αυτή η 

κατάταξη γίνεται στο σύνολο των μαθητών ανεξάρτητα από το έτος φοίτησης, 

οι φοιτητές μπορούν ανάλογα με τη βαθμολογία τους να μείνουν για μεγάλο 

διάστημα στην ίδια τάξη, να προχωρήσουν γρήγορα στην επόμενη ή ακόμη να 

τοποθετηθούν στην προηγούμενη. Το σύστημα κατάταξης εντέλει, στο οποίο η 

αρχαιότητα παίζει μικρό ρόλο, καθορίζει την απόδοση εκ μέρους της Σχολής 

του τίτλου του υπο-μηχανικού των Ponts et Chaussées. Στον αντίποδα των 

τρόπων εισαγωγής σπουδαστών που χρησιμοποιούσε ο Perronet, αυτό το 

σύστημα απονομής βαθμών εμφανίζει ένα χαρακτήρα αναμφισβήτητα 

αξιοκρατικό. Χάρη στην αυστηρότητα των κριτηρίων επιλογής των μηχανικών, 

η Ecole des Ponts et Chaussées θα συνεισφέρει στην εδραίωση ενός καινούριου 

χαρακτήρα για το σώμα Γεφυρών και Οδών, του οποίου αποτελεί τον 

προθάλαμο. Το σώμα αυτό που για πολύ καιρό είχε λιγότερο κύρος από το 

σώμα των στρατιωτικών μηχανικών, που επωφελήθηκε από τα ευνοϊκά 

στερεότυπα που συνδέονταν με τη στρατιωτική σταδιοδρομία κατά το Παλαιό 

Καθεστώς και ίσως και αργότερα, αλλάζει με την καθιέρωση της Σχολής 

Γεφυρών και Οδών ως προπαρασκευαστικό στάδιο: μετασχηματίζεται και 

χαράσσει τη δική του πορεία στην κατεύθυνση της μοντερνικότητας της 

βιομηχανικής εποχής.  
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ζ. Το πνεύμα της ομάδας 
 
Η αποτελεσματικότητα όμως του ιδρύματος που διευθύνει ο Perronet δεν 

έγκειται μόνο σε ένα σύστημα αναγνώρισης των ταλέντων των ανθρώπων που 

προορίζονται για μηχανικοί και αποφοιτούν από αυτό. Διότι η Σχολή Γεφυρών 

είναι επίσης το μέρος όπου διαμορφωνόταν ένα πνεύμα αλληλεγγύης της 

ομάδας εντελώς ξεχωριστό, το οποίο απηχούν και τα κείμενα των μαθητών 

της Σχολής. Μπορούμε να σχηματίσουμε μια αρκετά ακριβή ιδέα γι’αυτό το 

πνεύμα και για τις εκδηλώσεις του, αν μελετήσουμε τους « διαγωνισμούς 

στυλ » που προτείνονται κάθε χρόνο στους μαθητές από τη δεκαετία του 1770 

και μετά. Έχοντας ως στόχο να αξιολογήσουν τις ικανότητες έκφρασης και 

την πειστικότητα των δημόσιων παρεμβάσεων των μελλοντικών μηχανικών, 

αυτοί οι διαγωνισμοί συνίστανται σε μία έκθεση στα γαλλικά πάνω σε ένα θέμα 

που καθορίζεται από τον Perronet και τους βοηθούς του. Η επιλογή των 

θεμάτων, αλλά και το περιεχόμενο των εκθέσεων που καταθέτουν οι μαθητές 

αντανακλούν τις επίσημες πεποιθήσεις του σώματος Γεφυρών και Οδών. 

Η χρησιμότητα των διαύλων επικοινωνίας αποτελεί ένα από τα πιο 

συνηθισμένα μοτίβα των εκθέσεων που γράφουν οι μελλοντικοί μηχανικοί. 

Στην έκθεση ενός βραβευμένου μαθητή στο διαγωνισμό στυλ του 1778 με 

θέμα « Ποια είναι η χρησιμότητα των Γεφυρών και Οδών για το εμπόριο και τη 

γεωργία; » υπογραμμίζεται η σημασία των υποδομών μεταφοράς και 

υπενθυμίζεται με δραματικό τρόπο η εποχή που το σώμα Γεφυρών δεν είχε 

ακόμη αναλάβει την ευεργετική του δράση. Ο λυρισμός που αποπνέει η 

έκθεση παραπέμπει στην ηθική διάσταση που έχει στα μάτια του η κατασκευή 

δρόμων και γεφυρών. Αυτή η ηθική διάσταση απορρέει από την πλήρη 

κατανόηση των συμφερόντων της συλλογικότητας, από την εμπέδωση του 

όρου της ωφελιμότητας των δημοσίων έργων. Η έννοια της ωφελιμότητας 

είχε αναδειχθεί από την πένα των φιλοσόφων του 18ου αιώνα: « Το ωφέλιμο 

περικλείει τα πάντα. Θα είναι το ωφέλιμο που σε μερικούς αιώνες θα καθορίζει 

τα όρια της πειραματικής φυσικής, όπως περίπου συμβαίνει σήμερα με τη 

γεωμετρία » έγραφε o Diderot το 1754 στο έργο του Pensées sur l’interprétation 

de la nature. Στην έκθεση του φοιτητή των Ponts et Chaussées η ωφελιμότητα 

του έργου του μηχανικού συνδέεται επίσης με μια συναισθηματική φόρτιση 
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που μεγεθύνεται απέναντι στη μιζέρια των ανθρώπων που χωρίζονται από 

φυσικά εμπόδια.  

« Πριν καταφέρουμε να νικήσουμε τα εμπόδια που η φύση έχει τοποθετήσει 

ανάμεσα στους ανθρώπους, τέμνοντας τα βουνά για να χτίσουμε δρόμους, 

κάνοντας τα ποτάμια πλωτά με τη βοήθεια οδοστρωμάτων, ανοίγοντας 

χρήσιμες επικοινωνίες με τη βοήθεια γεφυρών, κάθε περιοχή ήταν 

περιορισμένη αποκλειστικά στη δική της παραγωγή. Η αφθονία οδηγούσε 

ορισμένα μέρη να έχουν εξευτελιστικές τιμές στα παραγόμενα αγαθά. Μια 

χρονιά λιμού οδηγούσε αλλού στο χαμό χιλιάδων ανθρώπων. Η γεωργία 

αποθαρρυμένη από αυτή την κατάσταση παρέμενε στάσιμη ».  

Η εργασία του μηχανικού δεν είναι στην πραγματικότητα παρά μια όψη μιας 

πολύ πιο διευρυμένης πάλης ενάντια στους φραγμούς κάθε είδους που 

παρεμβαίνουν μεταξύ των ανθρώπων, φραγμούς φυσικούς ασφαλώς αλλά 

επίσης φραγμούς οικονομικούς και κοινωνικούς. Κρίθηκε επομένως σημαντικό 

το να ζητηθεί από τους σπουδαστές να εκθέσουν τις απόψεις τους το 1780 

σχετικά με « τις δυσκολίες που προκαλούνται από τους δασμούς και τις άλλες 

επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στην εσωτερική ναυσιπλοϊα του βασιλείου 

τόσο για το σώμα Γεφυρών και Οδών όσο και γενικότερα για τα συμφέροντα 

του Κράτους». Η επιρροή των φυσιοκρατών και της αρχής « laisser faire-laisser 

passer » στις αντιλήψεις της διοίκησης Γεφυρών και Οδών είναι εδώ εμφανής. 

Ένα σύμπαν ευχέρειας στην κίνηση και ατέρμονων ανταλλαγών πρέπει να 

διαδεχθεί τον κατατμημένο κόσμο της κλασικής εποχής. Η ίδια η κοινωνία των 

νομοκατεστημένων τέξεων (ordres) δεν πρέπει άραγε να παραχωρήσει κι αυτή 

τη θέση της σε μια κοινωνία που θα αγνοεί τη διάκριση ανάμεσα σε ευγένεια 

και μη ευγένεια; Σε κάθε περίπτωση αυτή μοιάζει να είναι η προοπτική που 

υιοθετούν οι περισσότεροι μαθητές, όταν πρέπει να ασχοληθούν το 1784 με 

« τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ισότητας των συνθηκών σε 

μεγάλη κοινωνία όπως και σε ένα ολόκληρο έθνος ». Τα επιχειρήματα που 

προβάλουν οι μελλοντικοί μηχανικοί ανταποκρίνονται απολύτως στη δομή της 

επιλογής τους για την είσοδο στην Σχολή.   

Για να ολοκληρώσει προς ικανοποίηση όλων τη σημαντική αποστολή του, ο 

μηχανικός Γεφυρών και Οδών δεν πρέπει να κατέχει απλώς προσόντα 

επιστημονικά και τεχνικά. Όπως και ο φιλόσοφος, του οποίου αποτελεί το 
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ισοδύναμο στο πεδίο του υλικού μετασχηματισμού του κόσμου, όπως ο 

αξιωματούχος, που είναι επιφορτισμένος με την υποστήριξη της ευτυχίας των 

ομοίων του, ο μηχανικός πρέπει κι αυτός να έχει ηθικές ποιότητες, 

« φωτισμένο πνεύμα και καλή καρδιά », όπως διευκρινίζει το θέμα του 

διαγωνισμού στυλ του 1783. Η αρετή είναι ιδιαιτέρως απαραίτητη: οι μαθητές 

επανέρχονται συχνά σε αυτό το σημείο στις εκθέσεις τους: « Όλα όσα 

προέρχονται από το πνεύμα δεν είναι αρκετά για την τελειοποίηση ενός υπο-

μηχανικού. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας γενναίας καρδιάς, η ανιδιοτέλεια 

της φιλανθρωπίας και η αγάπη για το καλό, είναι απαραίτητα στοιχεία και ένας 

υπομηχανικός πρέπει να τα διαθέτει ως συστατικά της ανθρώπινης φύσης του, 

πρέπει να τα επιδιώκει στην ένωσή τους με τις τέχνες » δηλώνει για 

παράδειγμα ένας μαθητής που βραβεύτηκε στο διαγωνισμό στύλ του 1779. 

Στη διάρκεια του 18ου αιώνα η ωφελιμότητα είχε μια κατεξοχήν ηθική 

απόχρωση, σε αντίθεση με τον επόμενο αιώνα, τότε που η ωφελιμότητα θα 

γινόταν μια πιο σύνθετη έννοια και θα αποκτούσε συνηχήσεις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές. Η έμφαση του 18ου αιώνα στις ηθικές αξίες είναι 

σύγχρονη με τα γραπτά του Ρουσσό. Παρόλο που οι μαθητές του Perronet 

ασφαλώς δεν έχουν όλοι διαβάσει το φιλόσοφο της Γενεύης (ίσως μάλιστα να 

τον έχουν διαβάσει μόνο ελάχιστοι), κάποια στοιχεία της σκέψης του έχουν 

διαχυθεί πέρα από τους φιλοσοφικούς και φιλολογικούς κύκλους. Για τους 

μελλοντικούς μηχανικούς Γεφυρών και Οδών, η αρετή εκπληρώνει μια σαφή 

κοινωνική λειτουργία και ένα καθήκον εξαιρετικά άμεσο. Το γεγονός ότι ένας 

μηχανικός είναι καλός, ότι συγκεντρώνει στο πρόσωπό του όλες τις αρετές 

ενός συνολικού ανθρώπου είναι αυτό που του επιτρέπει να ασκεί νομίμως την 

εξουσία του. Αυτή η νομιμοποίηση του μηχανικού είναι ένας όρος 

απαραίτητος, επειδή κάποιες φορές ο μηχανικός χρειάζεται να καταφεύγει 

στην επιβολή της άποψής του. Πρέπει άλλοτε να έρχεται σε σύγκρουση με 

τους ιδιοκτήτες που βλέπουν με κακό μάτι ένα καινούριο δρόμο που διασχίζει 

τα χωράφια τους, άλλοτε με τη διοίκηση του Παλαιού Καθεστώτος που δεν 

έχει επαρκή χρήματα για να μισθώσει τα αναγκαία εργατικά χέρια. Η 

ωφελιμότητα που διεκδικεί ο μηχανικός μας κάνει να σκεφτούμε τη γενική 

βούληση του Ρουσσό η εκπλήρωση της οποίας μπορεί να επικαλείται και την 

άσκηση μιας κάποιας βίας πάνω στις μειοψηφίες. Αυτές είναι έρμαια των 
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λαθών τους. Μια ορισμένη ιδέα για το κοινό καλό και για την ανωτερότητά του 

επί των ατομικών συμφερόντων εδραιώνεται ταυτόχρονα μέσω αυτών των 

εκθέσεων με τις ηθικοπλαστικές όψεις, μια ιδέα που έχουν μάθει οι μηχανικοί 

στην Ecole des Ponts et Chaussées για να την επαναλάβουν στη συνέχεια ως 

μηχανικοί επί τόπου.  

 

Η Σχολή Γεφυρών και Οδών και οι εκθέσεις των σπουδαστών της 

προοιωνίζονται λοιπόν κάποια θέματα της σύγχρονης τεχνοκρατίας, όπως η 

φιλοδοξία να ενσαρκώνει ο τεχνοκράτης το δημόσιο καλό παραμερίζοντας 

τους ατομικούς εγωισμούς και καταφεύγοντας, όποτε υπάρχει ανάγκη, ακόμη 

και στη σύγκρουση. Από την άλλη μεριά όμως, ο λόγος των μηχανικών 

Γεφυρών και Οδών στην εποχή του Διαφωτισμού επικεντρώνεται στα πρακτικά 

θέματα και υποστηρίζει τους μηχανικούς στις αντιξοότητες που θα 

συναντήσουν συχνά στην άσκηση του επαγγέλματός τους. Έχοντας ειδικευτεί 

σε τομείς ουσιαστικά τεχνικούς, απέχουν πολύ από το να ασκούν 

αποφαστιστική επιρροή στα άλλα θέματα, παρόλο που μάλλον θα το 

επιθυμούσαν και κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν απαραίτητο για την επιτυχία 

των σχεδίων τους. Οι απολαβές των μηχανικών Γεφυρών και Οδών ήταν 

αρκετά ισχνές και η προαγωγή τους ήταν συνήθως αργή και αβέβαιη: συνήθως 

χρειάζονταν τουλάχιστον δέκα χρόνια για να γίνει κάποιος από υπομηχανικός 

μηχανικός και καθώς τα πόστα ήταν λιγοστά, οι περισσότεροι δεν το 

κατάφερναν. Από αυτή την οπτική γωνία, η περίοδος μαθητείας των 

μελλοντικών μηχανικών, που ήταν μακρά και κοπιαστική, διανθισμένη με 

πολλές δοκιμασίες, αποτελούσε μια εξαιρετική προπαρασκευή για τις 

αντιξοότητες που θα συναντούσαν στη συνέχεια. Στο σύστημα των βαθμών 

που χρησιμοποιείται στην Ecole des Ponts et Chaussées αντιστοιχεί εξάλλου μια 

λογική εξίσου σχολαστική στην πορεία της σταδιοδρομίας τους που ορίζεται 

και πάλι από τον Perronet, ο οποίος απολαμβάνει μια αδιαμφισβήτητη εξουσία 

και στο πλαίσιο του σώματος των μηχανικών, την ίδια στιγμή που διευθύνει τη 

Σχολή που προετοιμάζει τους μηχανικούς για την είσοδό τους σε αυτό. Στις 

παραμονές της Επανάστασης, ο αξιοκρατικός χαρακτήρας που κατόρθωσε να 

επιβάλει στο σύνολο της διοίκησης Γεφυρών και Οδών αποτελεί ένα από τα 
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μεγαλύτερα πλεονεκτήματά της, μία από τις πιο αποτελεσματικές απαντήσεις 

της στις επιθέσεις όλων εκείνων που την αμφισβητούν.   

 
η. Η υλοποίηση ενός μεγάλου έργου 
 
Μια άλλη αποτελεσματική απάντηση του σώματος Γεφυρών και Οδών 

βρίσκεται στην έκταση της δουλειάς που πραγματοποιείται. Οι μηχανικοί 

Γεφυρών στην περίοδο του Διαφωτισμού συμβάλουν αποφασιστικά στη 

δημιουργία των βάσεων ενός πραγματικού εθνικού οδικού δικτύου. Το 1776 ο 

Perronet υπολογίζει σε 3135 λεύγες (13.932 χιλιόμετρα περίπου) το μήκος των 

καινούριων δρόμων που είχαν κατασκευαστεί από τη διοίκησή του στις 

περιοχές που βρίσκονται άμεσα στη δικαιοδοσία του. Στο πεδίο των εργασιών 

διάνοιξης περασμάτων ο απολογισμός των έργων του σώματος είναι εξίσου 

εντυπωσιακός. Στις αρχές του 18ου αιώνα, το βασίλειο διέθετε λιγότερες από 

εξακόσιες πέτρινες γέφυρες με έκταση πάνω από 20 μέτρα. Από το 1700 και 

μέχρι τις παραμονές της Επανάστασης κατασκευάστηκαν άλλες τετρακόσιες 

τέτοιες γέφυρες. Στη διάρκεια της ίδιας περιόδου διπλασιάστηκε ο αριθμός 

των ξύλινων γεφυρών. 

Αυτές οι επιτυχίες επιτρέπουν στους μηχανικούς Γεφυρών και Οδών να 

αυξήσουν προοδευτικά το πεδίο των αρμοδιοτήτων τους. Ενώ για μεγάλο 

διάστημα ήταν περιορισμένοι στις οδούς και τις γέφυρες, στις τελευταίες 

δεκαετίες του Παλαιού Καθεστώτος προσκαλούνται όλο και συχνότερα για 

έργα διευθέτησης ποταμών και κατασκευής καναλιών. Αποκτώντας 

προβάδισμα έναντι του σώμ ατος τουμηχανικού του στρατού κατάφεραν να 

του αποσπάσουν στα χρόνια 1760-70 κυρίως τις λιμενικές εργασίες που ήταν 

παραδοσιακά στη δικαιοδοσία του. Σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε να 

εκτιλύσσεται μια πραγματική « μάχη των λιμανιών », στην οποία οι μηχανικοί 

του στρατού υπέκυψαν τελικά με πικρία στους ανταγωνιστές τους των 

Γεφυρών και Οδών, τους οποίους μέχρι τότε θεωρούσαν αμελητέους.  

Σε αυτό τον απολογισμό της πορείας του σώματος Γεφυρών και Οδών κατά 

το Παλαιό Καθεστώς δεν ήταν βέβαια όλα θετικά. Οι δρόμοι, που σε αρκετές 

περιπτώσεις χαράσσονταν σε συνάρτηση με επιταγές περισσότερο πολιτικές 

παρά οικονομικές, δεν εξυπηρετούσαν συνήθως παρά μόνο τις μεγάλες πόλεις 

του βασιλείου. Οι δρόμοι εξάλλου, των οποίων η κατασκευή γινόταν κυρίως 
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μέσω της αγγαρείας, συντηρούνταν συνήθως πολύ άσχημα, ελλείψει 

οικονομικών μέσων για να μισθωθούν εργάτες συντήρησης. Τα τεχνικά έργα 

που σχεδιάστηκαν από τον Perronet και τους μαθητές του είχαν από τη στιγνή 

της σύλληψής τους ένα χαρακτήρα υπερβολικά μνημειακό που ερχόταν σε 

αντίθεση με την ανάγκη εξοικονόμησης πόρων την οποία αντιμετώπιζαν με 

μεγαλύτερη επιτυχία την ίδια εποχή και οι πρώτοι άγγλοι πολιτικοί μηχανικοί. 

Τα σχέδια πλωϊμότητας των ποταμών και τα κανάλια που σχεδιάζουν οι 

μαθητές του Perronet αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και παρουσιάζουν 

ανάλογα μειονεκτήματα. Αν και θα χρειαστεί να περιμένουμε το 19ο αιώνα για 

να δούμε να απελευθερώνεται ο σχεδιασμός τους από τις συγκεκριμένες 

υποθήκες και να υλοποιείται μια πραγματική αποτίναξη των εμποδίων της 

κίνησης στη γαλλική ύπαιθρο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε ήδη 

μπροστά στις απαρχές μιας μεγάλης κατάκτησης: της κατάκτησης της 

εσωτερικής αγοράς. Η μείωση της διάρκειας των χερσαίων μεταφορών στις 

τελευταίες δεκαετίες του Παλαιού Καθεστώτος είναι μάρτυρας αυτής της 

πορείας. Χρειάζονταν για παράδειγμα έξι ημέρες για να ταξιδέψεις με δημόσια 

άμαξα από το Παρίσι στο Angers το 1765 και μόνο τρεις το 1780. Οκτώ ημέρες 

ήταν απαραίτητες για να καλυφθεί η απόσταση από το Παρίσι στη Rennes το 

1765, είκοσι χρόνια μετά χρειάζονταν μόνο τρεις. 

 

Στις παραμονές της Επανάστασης, το σώμα Γεφυρών και Οδών είχε γίνει ο 

κύριος υπεύθυνος των δημοσίων έργων. Παρόλο που το μηχανικό του 

στρατού συνέχιζε να διαθέτει μεγάλες μορφές λογίων και διανοητών πρώτης 

γραμμής όπως οι Dubuat, Coulomb, Meusnier και Carnot για τους οποίους 

σεμνύνεται, τα περίπου 200 μέλη που περιλάμβανε τότε το σώμα Γεφυρών, 

γενικοί επιθεωρητές, μηχανικοί και υπο-μηχανικοί είχαν επίσης εδραιώσει τη 

θέση τους: στο εξής διέθεταν προσόντα και αρμοδιότητες, τόσο σε διοικητικό 

όσο και σε τεχνικό επίπεδο, που όλοι ήταν πρόθυμοι να αναγνωρίσουν.  

 

 
ΙΙΙ. Η εμπειρία της Επανάστασης και η δημιουργία της Ecole 

Polytechnique 
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α. Η Επανάσταση: εμπόδιο ή ευκαιρία; 
 
Η Επανάσταση σε πρώτο χρόνο θα διαταράξει τη διοίκηση Γεφυρών και 

Οδών, θα απειλήσει την ύπαρξή της. Θα της καταλογίσει ότι προσομοιάζει με 

τις επαγγελματικές συντεχνίες, των οποίων την κατάργηση θα ψηφίσει 

άλλωστε η Συντακτική Εθνοσυνέλευση το 1791. « Κάθε συντεχνία τεχνιτών 

που περιορίζει την πρακτική άσκηση των ταλέντων, είναι ένα εμπόδιο στην 

ανάπτυξή τους » θα δηλώσει, για παράδειγμα, ένας αντιπρόσωπος στη 

συνεδρία της Εθνοσυνέλευσης στις 4 Νοεμβρίου 1790. Και θα προσθέσει: « η 

οικοδομική και η ξυλουργική τέχνη είναι τέχνες ελεύθερες, που δεν έχουν 

ανάγκη από μια διοίκηση Γεφυρών και Οδών ». Παρόλο που οι επιθέσεις 

πολλαπλασιάζονται, το σώμα των Ponts et Chaussées θα καταφέρει τελικά να 

επιβιώσει. Μάλιστα το σώμα θα βγει τελικά ενισχυμένο από αυτή την πρώτη 

κρίση, καθώς οι αρμοδιότητές του θα επεκταθούν στο εξής στο σύνολο της 

εθνικής επικράτειας: τα προνόμια που είχαν επαρχίες όπως η Bourgogne ή το 

Languedoc στο Παλαιό Καθεστώς καταργούνται. Η αύξηση των θέσεων 

μηχανικών σε σχέση με εκείνες που υπήρχαν στα παλαιά διοικητικά 

διαμερίσματα (généralités), επιτρέπει μια καλύτερη κάλυψη της επικράτειας και 

έτσι η διοικητική μεταρρύθμιση της Νομοθετικής Εθνοσυνέλευσης και η 

δημιουργία των νέων διαμερισμάτων αποβαίνουν τελικά προς όφελος του 

σώματος. 

 
β. Η ίδρυση της École Polytechnique 
 
Οι επαναστατικές ταραχές και ο πόλεμος που δημιουργούν αυξημένες 

ανάγκες για μηχανικούς αποδιοργανώνουν ωστόσο τη σχολή των Ponts et 

Chaussées. Το ίδιο θα συμβεί και με τα άλλα ιδρύματα τεχνικής εκπαίδευσης 

κυρίως με τη σχολή του μηχανικού του στρατού στο Mézières. Η κατάσταση 

όλων των ιδρυμάτων ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης που είχε δημιουργήσει 

το Παλαιό Καθεστώς δεν είναι καθόλου ευοίωνη στα χρόνια 1792-1793. Οι 

δυσκολίες μάλιστα είναι τόσο μεγάλες, ώστε καθίσταται άμεση προτεραιότητα 

η αναμόρφωση όλου του εκπαιδευτικού μηχανισμού που απειλείται με 

κατάρρευση και η δημιουργία μιας κοινής σχολής. Η ένωση όλων των 

τεχνικών σωμάτων σε ένα μοναδικό τεχνικό σώμα « εθνικών μηχανικών » 
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προτείνεται το καλοκαίρι του 1793. Παρόλο που η Συμβατική απορρίπτει 

καταρχήν την πρόταση το φθινόπωρο, η ιδέα επανέρχεται στο τέλος της 

χρονιάς κυρίως επειδή η σχολή του Mézières  βρίσκεται σε αποσύνθεση και οι 

στρατιωτικές ανάγκες είναι πιεστικές. Ο υπουργός πολέμου αποκτάει από το 

συνάδελφό του υπουργό των εσωτερικών τη δυνατότητα να στρατολογεί 

απευθείας τους στρατιωτικούς μηχανικούς από την École des ponts et 

chaussées, που η διοίκηση μετονομάζει σε École (nationale) des travaux publics. 

Η συνεργασία αυτή που υλοποιείται στην πράξη αποκτάει την υποστήριξη της 

Επιτροπής δημόσιας που οδηγεί στο διάταγμα της Συμβατικής της 24 pluviôse 

του έτους II (12 Φεβρουαρίου 1794): σύμφωνα με αυτό καταργείται η École de 

Mézières και παραπέμπεται η θεωρητική εκπαίδευση των μελλοντικών 

στρατιωτικών μηχανικών στην École des ponts et chaussées. Η πολιτική αυτή 

ολοκληρώνεται με το διάταγμα της 21 ventôse που δημιουργεί μια κοινή 

διοίκηση για τους πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανικούς με το όνομα της 

Επιτροπής δημοσίων έργων.  

Η ίδρυση μιας École centrale des travaux publics είναι ένα άρθρο που 

περιέχεται στο διάταγμα της 21 ventôse του έτους ΙΙ (11 Μαρτίου 1794) και 

αυτή είναι η ημερομηνία που έχει διατηρήθηκε για τις επίσημες επετείους της 

École polytechnique. Υπάρχει πιθανόν μια υπερεκτίμηση της εμβέλειας αυτού 

του άρθρου. Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη διάταξη στόχευε κυρίως στο να 

προετοιμάσει τη μετακόμιση της École des ponts et chaussées, που σχεδιαζόταν 

από καιρό αλλά εκείνη τη στιγμή είχε γίνει πιο επείγουσα εξαιτίας της 

διεύρυνσης της αποστολής της, και όχι τόσο στο να δημιουργήσει ένα 

καινούριο ίδρυμα. Παρόλα αυτά ο νέος θεσμός δε θα αργούσε να 

συγκεκριμενοποιηθεί. Η αρχή για μια σχολή ριζικά διαφορετική από την παλαιά 

Σχολή γεφυρών και οδών υιοθετείται επίσημα το φθινόπωρο του 1794. Ο 

Fourcroy παρουσιάζει στις 3 vendémaire του έτους III (24 Σεπτεμβρίου 1794) μία 

αναφορά προς τη Συμβατική που γίνεται στο όνομα των τριών Επιτροπών, της 

Επιτροπής κοινής σωτηρίας, της Επιτροπής δημόσιας εκπαίδευσης και της 

Επιτροπής δημοσίων έργων. Σε αυτή προαναγγέλεται η ίδρυση μιας σχολής 

« χωρίς προηγούμενο στην Ευρώπη ». Μερικές μέρες αργότερα, η Επιτροπή 

κοινής σωτηρίας δημοσιεύει τα Développemens sur l’enseignement που 

υιοθετήθηκαν από την École centrale des travaux publics, για να δώσουν 
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συνέχεια στην αναφορά του Fourcroy. Τέλος στις 6 frimaire (26 Νοεμβρίου), μια 

διαταγή των τριών Επιτροπών κοινής σωτηρίας, δημόσιας εκπαίδευσης και 

δημοσίων έργων προσδιορίζει τις λεπτομέρειες της οργάνωσης της νέας 

σχολής, που θα ανοίξει τις πόρτες της την 1er nivôse (21 Δεκεμβρίου 1794). 

Στους μήνες αυτούς της αμφιβολίας που χωρίζουν την ημερομηνία του 

επίσημου εορτασμού της ίδρυσης της École polytechnique και την έναρξη της 

λειτουργίας της, έδρασε ένας καθοριστικός παράγοντας που οδήγησε στην 

οριστική εγκατάλειψη των σχεδίων αναμόρφωσης του παλιού. Ήταν η 

παρέμβαση μιας νέας ομάδας, η οποία δεν είχε μέχρι τότε αναμιχθεί στο πεδίο 

της τεχνικής εκπαίδευσης. Πρόκειται για την ομάδα ειδικών και διανουμένων, 

με επικεφαλής τον γεωμέτρη Gaspard Monge. Την ομάδα αυτή κινητοποίησε η 

Επιτροπή Δημόσιας Σωτηρίας με στόχο να εξασφαλίσει στη Δημοκρατία που 

γεννιέται μια ανωτερότητα τόσο επιστημονική όσο και τεχνική, που θα της 

επιτρέψει να θριαμβεύσει εν τέλει επί των αντιπάλων της. Η παρέμβαση αυτής 

της ομάδας, που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι επαναστατικές 

ελίτ στις ανανεωτικές αρετές της επιστήμης, θα οδηγήσει στη δημιουργία 

αυτού του ιδρύματος που ανήκει σε ένα εντελώς νέο είδος: της Ecole 

Polytechnique. 

Η Ecole Polytechnique θεμελιωμένη το 1794 με τον τίτλο École centrale des 

travaux publics είναι καινοτόμα με πολλούς τρόπους. Καταρχάς χάρη σε ένα 

εντυπωσιακό φοιτητικό δυναμικό που αποτελείται από  πολλούς εκατοντάδες 

μαθητές, αντί για μερικές δεκάδες που εισάγονταν στις παλαιές σχολές 

μηχανικών• φοιτητές που επιλέγονταν μετά από ένα μεγάλο διαγωνισμό. Η 

διάρκεια της μαθητείας στην École Polytechnique, αντίθετα με τον αριθμό των 

σπουδαστών μειώνεται σε τρία χρόνια: τρία χρόνια που πρέπει να επαρκούν 

για να εκπαιδεύσουν τους τεχνικούς για τα ορυχεία, για τις γέφυρες και τις 

οδούς, για τη στρατιωτική μηχανική και το πυροβολικό, αλλά επίσης για τη 

χαρτογραφία, την κατασκευή πλοίων και γενικότερα για όλους τους τομείς 

της οικονομικής δραστηριότητας. Η διάρκεια φοίτησης μειώνεται σε δύο 

χρόνια το 1798 όταν κατασταλάζει το σύστημα συνέχισης της εκπαίδευσης 

στις σχολές εφαρμοσμένων τεχνών. 

 
γ. Μια νέα θέση για τις επιστήμες 
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Η βασική όμως καινοτομία του ιδρύματος βρίσκεται σε κάθε περίπτωση στη 

θέση που καταλαμβάνουν οι επιστήμες, τα μαθηματικά, η μηχανική, η φυσική 

και η χημεία κυρίως, θέση ασύγκριτα πιο σημαντική από εκείνη που είχαν στη 

σχολή Γεφυρών και Οδών ή στη σχολή του Mézières. Ο Monge και οι άμεσοι 

συνεργάτες του υπολόγιζαν στο γενικευτικό χαρακτήρα των επιστημών για να 

καταφέρουν να εκπαιδεύσουν, στο εσωτερικό του ίδιου κοινού πλαισίου, όλων 

των ειδών τους μηχανικούς που στη συνέχεια θα ειδικεύονταν με επιτυχία. 

Έχοντας σχεδιαστεί με αυτό τον τρόπο η École Polytechnique αποτελεί 

ξεκάθαρα μέρος του εγκυκλοπαιδικού ιδανικού του Διαφωτισμού.  Ο Diderot 

ήδη έβλεπε στις επιστήμες ένα από τα πιο ασφαλή μέσα για να επιταχυνθεί η 

πρόοδος των τεχνών. Η μαζική είσοδος των επιστημών στην εκπαίδευση των 

μελλοντικών μηχανικών σηματοδοτεί συγχρόνως μια βαθιά τομή σε σχέση με 

αυτό που εφαρμοζόταν στις παλιές σχολές που επικεντρώνονταν στην 

εκμάθηση σχεδίου. Στη σκέψη του Monge, αυτές οι σχολές ήταν 

καταδικασμένες να υποχωρήσουν γρήγορα και τελικά να εξαφανιστούν προς 

όφελος του νέου ιδρύματος.  

Υπάρχει ένα ουτοπικό και σχεδόν μεταφυσικό στοιχείο στην εμπιστοσύνη με 

την οποία περιβάλλονται οι επιστήμες κατά τη δημιουργία της Ecole 

polytechnique. Εν μέρει συγκυριακή, αυτή η ουτοπία δε θα συνεχιστεί με την 

ίδια ένταση μετά την Επανάσταση. Στα πρώτα χρόνια του 19ου αιώνα, ένα 

αντίθετο ρεύμα γινόταν αισθητό μεταξύ των καλλιεργημένων ελίτ. Τα 

αποσπάσματα του έργου Génie du christianisme όπου ο Chateaubriand επιτίθεται 

με ποιητική ένταση στα μαθηματικά και τη φυσική έχουν μεγάλη απήχηση, 

γίνονται κυρίαρχο ανάγνωσμα, όπως το παρουσιάζει και ο Flaubert μιλώντας 

για την εκπαίδευση της Emma Bovary:  

Le soir, avant la prière, on faisait dans l'étude une lecture religieuse. C'était, 

pendant la semaine, quelque résumé d'Histoire sainte ou les Conférences de l'abbé 

Frayssinous, et, le dimanche, des passages du Génie du christianisme, par 

récréation. Comme elle écouta, les premières fois, la lamentation sonore des 

mélancolies romantiques se répétant à tous les échos de la terre et de l'éternité! 

   Αυτή η στάση δεν εμποδίζει βέβαια την Polytechnique να βλέπει το κύρος 

και την επιρροή της να αυξάνονται συνεχώς στη διάρκεια της Αυτοκρατορίας 

και αυτό να συμβαίνει παρά ένα χαρακτήρα εξαίρεσης που φαίνεται να 
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αποκτάει απέναντι στο σύνολο των ιδρυμάτων της γαλλικής ανώτατης 

εκπαίδευσης. Αυτή η επιτυχία της όμως συνοδεύεται από μια αξιοσημείωτη 

κάμψη των εννοιών που είχαν πρυτανεύσει κατά τη γέννησή της. 

Ήδη ένα χρόνο μετά την ίδρυσή της, η διεύθυνση της École polytechnique 

αντιλαμβάνεται την αδυναμία του προγράμματος να σχηματιστεί μέσω ενός 

απλού κοινού κορμού τριών χρόνων ένα πλήθος μηχανικών που προορίζονται 

να διασφαλίσουν καθήκοντα εξαιρετικά διαφορετικά μεταξύ τους. Καθώς 

σχεδιάστηκε στο περιθώριο των τεχνικών σωμάτων του Κράτους που θα 

έπρεπε να αποτελούν μία μόνο από τις επαγγελματικές διεξόδους των 

αποφοίτων της, η Ecole Polytechnique έγινε γρήγορα στόχος των στρατηγικών 

ανάκτησης δικαιωμάτων από τις άλλες σχολές μηχανικών. Οι στρατηγικές 

αυτές οδήγησαν την Ecole centrale des travaux publics να γίνει École 

Polytechnique μετά το 1795. Την ίδια χρονιά και οριστικά το 1798 μειώνει τη 

διάρκεια της φοίτησης και γίνεται ένα είδος προθαλάμου για τις 

σταδιοδρομίες στα Ορυχεία, στις Γέφυρες και Οδούς, στη στρατιωτική 

Μηχανική και το Πυροβολικό.  

Οι παλαιές σχολές που προετοιμάζουν για το επάγγελμα του μηχανικού και 

του στρατιωτικού μηχανικού διατηρήθηκαν με την ιδιότητα των ιδρυμάτων 

εφαρμογής των σπουδών που προσφέρει η Ecole Polytechnique. Με βάση αυτή 

την πρόβλεψη τίθεται σε εφαρμογή ένας κανονισμός λειτουργίας στην 

Polytechnique που στις βασικές του γραμμές παραμένει σε ισχύ μέχρι τις μέρες 

μας. Αυτός ο κανονισμός δομείται σε σχέση με μηχανισμούς επιλογής 

φοιτητών που γίνονται ακόμη πιο αυστηροί από εκείνους που υπήρχαν στην 

αρχή: η προπαρασκευαστική διδασκαλία πριν από τη συμμετοχή στον 

εισαγωγικό διαγωνισμό κατασταλάζει ως στάδιο του πολυτεχνικού 

συστήματος.  Η σημασία που αποκτάει η επιλογή των φοιτητών οδηγεί στην 

ενίσχυση του βάρους των μαθηματικών και της μηχανικής, αντικείμενα που 

προσαρμόζονται πολύ καλά στους διαγωνισμούς και τις εξετάσεις. Η βαρύτητά 

τους ήταν τόσο σημαντική ώστε το πρόγραμμα σπουδών της Polytechnique 

μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε μια μαθητεία σχεδόν αποκλειστικά σε αυτά τα 

δύο επιστημονικά πεδία. Στην άλλη όχθη της Polytechnique, οι σχολές 

εφαρμογής, όπως η Ecole des Ponts et Chaussées παραμένουν επικεντρωμένες 

στις συγκεκριμένες πλευρές της τέχνης του μηχανικού. Μεταξύ της 
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Polytechnique και των σχολών εφαρμοσμένων τεχνών δημιουργούνται έτσι 

σημαντικές εντάσεις που αποκαλύπτουν την απόσταση που συνεχίζει να 

χωρίζει τις μαθηματικές επιστήμες από τις υποτιθέμενες εφαρμογές τους. Το 

γαλλικό σύστημα εκπαίδευσης των μηχανικών θα φέρει συνεχώς το 

αποτύπωμα αυτών των εντάσεων μεταξύ θεωρίας και πρακτικής ενώ 

συγχρόνως η εξαιρετικά επιλεκτική εισαγωγή στην Plytechnique θα του 

αποδίδει ένα ανεξίτηλο χαρακτηριστικό. 
 
δ. Από το οδικό δίκτυο στις σιδηροδρομικές γραμμές: η κατάκτηση του εθνικού 

χώρου και ο ρόλος της διοίκησης των Ponts et Chaussées 
 
Στη διάρκεια του 19ου αιώνα και κυρίως από τις δεκαετίες 1830-1840, η 

Γαλλία αρχίζει να εκβιομηχανίζεται. Όπως και στην Αγγλία, η απογείωση της 

εκβιομηχάνισης παρακολουθεί μια « επανάσταση των μεταφορών ». Σε αυτή 

την τελευταία οι μηχανικοί των Ponts et Chaussées πρωταγωνιστούν. Τρεις 

τύποι υποδομών παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή την επανάσταση: οι δρομοι, 

τα υδραυλικά έργα και οι σιδηρόδρομοι. Η ανάπτυξη αυτών των υποδομών σε 

μια πρωτόγνωρη κλίμακα σηματοδότησε ένα αποφασιστικό στάδιο στην 

κατάκτηση του χώρου, την οποία ο Διαφωτισμός είχε απλώς φανταστεί στις 

αδρές γραμμές της. Η συνδυασμένη δημιουργία των υποδομών αυτών 

ενοποίησε την επικράτεια και δημιούργησε τις συνθήκες για τη συγκρότηση 

μιας πραγματικής εθνικής εσωτερικής αγοράς.  

Στο θέμα των οδών, ο 19ος αιώνας είναι η περίοδος που ολοκληρώνεται το 

δίκτυο των εθνικών και περιφερειακών δρόμων που είχε ξεκινήσει στην εποχή 

του Λουδοβίκου 15ου. Αυτό το δίκτυο περνάει στο στάδιο της συντήρησης και 

της επισκευαστικής επίβλεψης χάρη σε διοικητικά μέτρα όπως η εισαγωγή του 

συστήματος οδοποιϊας Macadam ή η δημιουργία επισκευαστικών σταθμών από 

την περίοδο της Παλινόθρωσης. Σε μερικές δεκάδες χιλιάδες χιλιομέτρων 

εθνικών και επαρχιακών δρόμων θα έρθουν κυρίως να προστεθούν τα 500.000 

χιλιόμετρα οδών τοπικού ενδιαφέροντος που εξυπηρετούν ακόμη και τις πιο 

μικρές κοινότητες. Χάρη σε αυτή την προσπάθεια, το γαλλικό οδικό δίκτυο θα 

γίνει στο τέλος του 19ου αιώνα το πιο πυκνό οδικό δίκτυο του κόσμου. 

Χωρίς να είναι το ίδιο εντυπωσιακά με το οδικό δίκτυο, τα υδραυλικά έργα 

συνεισφέρουν εξίσου σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη. Ενώ το Παλαιό 
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Καθεστώς δεν είχε κατασκευάσει παρά μόνο χίλια περίπου χιλιόμετρα 

καναλιών, η Παλινόθρωση και η ιουλιανή μοναρχία υλοποιούν περίπου 3000 

χιλιόμετρα. Από τη δεκαετία του 1840 κυρίως, τα λιμάνια γίνονται επίσης 

αντικείμενο εργασιών εκσυγχρονισμού μεγάλης κλίμακας, ξεκινώντας από το 

λιμάνι της Μασσαλίας. Εκεί η αναμόρφωση του λιμανιού ξεκίνησε κατά την 

ιουλιανή μοναρχία, συνεχίστηκε στη Δεύτερη Αυτοκρατορία αλλά και στην 

Τρίτη Δημοκρατία, με στόχο να ανταποκριθεί στη ραγδαία ανάπτυξη των 

διεθνών συναλλαγών και στον εμπορικό ανταγωνισμό λιμανιών όπως εκείνα 

του Λονδίνου και του Λίβερπουλ. 

Τέλος έρχονται οι σιδηρόδρομοι που αποτελούν και τη βασική καινοτομία 

του αιώνα. Με ένα δίκτυο μόνο 5.500 χιλιομέτρων το 1855, η ανάπτυξή τους 

στη Γαλλία αποδεικνύεται σημαντικά πιο αργή από ό,τι ήταν στην Αγγλία ή στο 

Βέλγιο. Ένας από τους λόγους αυτής της αργής εξέλιξης βρίσκεται στις 

αναστολές και τις αμφιβολίες που επέδειξαν για μεγάλο διάστημα τα μέλη του 

σώματος Γεφυρών και Οδών μπροστά σε ένα μέσο μεταφοράς που 

τοποθετείται στο μεταίχμιο της δράσης των πολιτικών μηχανικών και των νέων 

βιομηχανικών λογικών. Οι σιδηρόδρομοι τους υποχρεώνουν να αναθεωρήσουν 

τα παραδοσιακά πλαίσια της σκέψης τους αλλά και της δράσης τους. Στο έργο 

του Traité élémentaire des chemins de fer που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 

1855-1856, o polytechnicien Auguste Perdonnet επικαλείται για την υστέρηση των 

σιδηροδρόμων « την απαράδεκτη αντίθεση που πρόβαλε για δέκα χρόνια η 

ανώτατη διοίκηση εναντίον της κατασκευής σιδηροδρόμων στη Γαλλία ». Ο 

μηχανικός που επιφορτίζεται με ένα σιδηροδρομικό σχέδιο δεν μπορεί να 

αρκεστεί σε μια εργασία σχεδιασμού μόνο του χώρου και του εδάφους. Πρέπει 

να συνδυάσει τα προβλήματα της χάραξης, του προσδιορισμού της γραμμής 

και των βασικών εργασιών που πρέπει να γίνουν, με μια γνώση, έστω και 

συνοπτική της σιδηρουργικής παραγωγής και της μηχανικής κατασκευής.  Ο 

μηχανικός τεχνίτης, φιγούρα χαρακτηριστική της κλασικής περιόδου της 

μηχανικής πρέπει να αντικατασταθεί από τη φιγούρα του τεχνολόγου που είναι 

ικανός να χειρίζεται σύνθετα και κυρίως ετερογενή δεδομένα. Και είναι 

ακριβώς αυτή η ετερογένεια που αποθαρρύνει και ενδεχομένως απωθεί σε 

πρώτο χρόνο τη διοίκηση των Ponts et Chaussées από το νέο μέσο μεταφοράς.  



 

Ελ.Ιστο.Καινο 2015   28 sur 118

Παρόλο που σύμφωνα με τον A. Perdonnet η διοίκηση του σώματος έθετε 

τον πρώτο καιρό εμπόδια στην υλοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών, 

υπήρχαν κάποιοι απόφοιτοι των Ορυχείων, όπως ο γενικός επιθεωρητής Louis 

Cordier, που έβλεπαν απολύτως θετικά το νέο μεταφορικό μέσο, 

επισημαίνοντας από τη δεκαετία του 1830 τον κοινωνικό ρόλο που θα 

μπορούσε να παίξει για « δεκαπέντε εκατομμύρια Γάλλους που δεν έχουν κατά 

μέσο όρο παρά 29 δεκάρες την ημέρα κατά κεφαλή για να εξασφαλίσουν την 

τροφή τους και όλες τις ανάγκες της ζωής ».  Η κατασκευή και η 

εκμετάλλευση του σιδηροδρομικού δικτύου θα μπορούσε να προσφέρει 

απασχόληση σε μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού της χώρας και να 

αποτελέσει μια ικανοποιητική λύση στο κοινωνικό ζήτημα που άρχιζε να κάνει 

αισθητή την παρουσία του. Από το 1830 μέχρι το πλάνο Freycinet του 1878 τα 

μεγάλα έργα ήταν στενά συνδεδεμένα με αποφάσεις κοινωνικής και πολιτικής 

τάξης.  

Οι μηχανικοί των Ponts et Chaussées ενίσχυσαν τελικά τη σιδηροδρομική 

ανάπτυξη με τη σύλληψη της συνολικής δομής των μεγάλων σιδηροδρομικών 

αξόνων της Γαλλίας. Αντιγραμμένο πάνω στο σχέδιο των οδικών αξόνων, το 

διάσημο « αστέρι Legrand » (Étoile de Legrand), από το όνομα του μηχανικού 

Alexis Legrand, γενικού διευθυντή των Ponts et Chaussées από το 1830, που το 

προτείνει το 1837, θέτει ως κέντρο της περιοχή του Παρισιού που γίνεται o 

διαμετακομιστικός κόμβος των σιδηροδρομικών μεταφορών. Σε μια γενική 

θεώρηση, η διοίκηση των Ponts et Chaussées εμφανίζεται ως ο επικεφαλής 

αρχιτέκτονας σε μια περιοχή που γίνεται αντιληπτή με όρους ροών, δικτύων 

και κόμβων, μια περιοχή κινητικότητας και ανταλλαγών στις οποίες 

αντιστοιχούν διαφορετικές παρεμβάσεις, με το σύνολο των οποίωνείναι 

επιφορτισμένη η διοίκηση.  Η δράση της διοίκησης ασκείται συνήθως στο 

πλαίσιο ενός συστήματος μικτής οικονομίας που δεν επιβαρύνει δημόσιους 

πόρους της κεντρικής κυβέρνησης, ενώ συγχρόνως ευνοεί τη βιομηχανική και 

εμπορική ανάπτυξη. Ο γαλλικός σιδηρόδρομος, κατασκευασμένος υπό τον 

έλεγχο του Κράτους χάρη σε κεφάλαια των μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών που 

στη συνέχεια αναλαμβάνουν την εκμετάλλευση των γραμμών, αποτελεί το 

καλύτερο παράδειγμα αυτού του συστήματος μικτής οικονομίας.   
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ε. Αλλαγές στην κοινωνική σύνθεση των μηχανικών των Ponts et Chaussées;  
 
Ο ρόλος των μηχανικών Γεφυρών και Οδών γίνεται όλο και περισσότερο 

στρατηγικός και οδηγεί στην αύξηση του αριθμού τους. Ενώ δεν ήταν παρά 

μόνο 200 στο τέλος του Παλαιού Καθεστώτος, καταγράφονται σχεδόν 600 

κατά τη Δεύτερη Αυτοκρατορία. Οι πολλαπλές δικαιοδοσίες τους γίνονται 

στόχος όλων εκείνων που αρνούνται το μονοπώλιο που ασκείται από το 

Κράτος σε ορισμένα επαγγέλματα. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, το 

σώμα των Ponts et Chaussées πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις των 

πολιτικών μηχανικών, που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ακολουθώντας το 

αγγλικό μοντέλο των civil engineers το οποίο αποκρυσταλλώνεται σταδιακά και 

στη Γαλλία μέσω εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και θεσμών που επιδιώκουν να 

ακουστεί η φωνή τους. Η Ecole Centrale des Arts et Manufactures που 

δημιουργήθηκε το 1829 και η Société des Ingénieurs Civils de France που 

δημιουργείται το 1848 βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών των ιδρυμάτων 

και θεσμών που ασκούν κριτική στους μηχανικούς του Κράτους: τους 

καταλογίζουν κυρίως ένα προσανατολισμό περισσότερο θεωρητικό παρά 

πρακτικό και ένα έργο που επικεντρώνεται στη μνημειακότητα και δείχνεται 

αδιάφορο για τους οικονομικούς όρους της ανάπτυξης. Στα μάτια όλων 

εκείνων που έχουν σπουδάσει στην Ecole Centrale des Arts et Manufactures  και 

των μελών της Société des Ingénieurs Civils de France δεν υπάρχει καμία 

αμφιβολία: « η εξέλιξη της τέχνης του μηχανικού έχει επιβραδυνθεί σημαντικά 

στη Γαλλία εξαιτίας της απουσίας κινήτρων, η οποία οφείλεται στην ίδια την 

οργάνωση του σώματος των Ponts et Chaussées ». 
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Οι οικογενειακές καταβολές των φοιτητών της Ecole des Ponts et Chaussées 

μεταξύ 1804 και 1851 * 

 

Fonctionnaires et officiers 

supérieurs et généraux 

166 15,9 % 

Fonctionnaires moyens, 

officiers subalternes 

179 17,2 % 

Employés, sous-officiers 44 4,2 % 

Professions libérales 

supérieures 

59 5,7 % 

Professions libérales 
subalternes 

18 1,7 % 

Professions économiques 

supérieures 

129 12,4 % 

Professions économiques 

subalternes 

65 6,2 % 

Propriétaires, rentiers 208 20 % 

Ouvriers, paysans, 

classes populaires 

8 0,8 % 

Divers 27 2,6 % 

Inconus  138 13,3 % 

Total 1041 100 % 

 

 

* Πηγή : Registres d'entrée de l'Ecole des Ponts et Chaussées, E.N.P.C. 

 

Η κριτική που ασκείται στο σώμα Γεφυρών και Οδών από τους πολιτικούς 

μηχανικούς άλλων σχολών και θεσμών δεν είναι αβάσιμη. Η απομάκρυνση από 

την οικονομική ζωή είναι ένα χαρακτηριστικό από το οποίο πάσχουν συχνά οι 
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μηχανικοί Γεφυρών και Οδών το 19ο αιώνα. Αυτή η απόσταση μπορεί να 

προέρχεται και από το γεγονός ότι η επιλογή τους για την εισαγωγή στη 

σχολή, αλλά και η εκπαίδευσή τους έχουν λιγότερα κοινωνικά ανοίγματα από 

ό,τι είχαν στο 18ο αιώνα. Η μελέτη της κοινωνικής τους προέλευσης 

αναδεικνύει για παράδειγμα μια μικρότερη εκπροσώπηση των οικονομικών 

επαγγελμάτων ενώ την ίδια στιγμή ενισχύεται το τμήμα των μαθητών που 

προέρχονται κοινωνικά από το δημόσιο τομέα και το στρατό. Το 19% των 

φοιτητών που προέρχονται από οικογένειες τραπεζιτών, βιομηχάνων, 

επιχειρηματιών και εμπόρων της Ecole des Ponts et Chaussées, στη διάρκεια 

του πρώτου μισού του 19ου αιώνα, έρχεται σε αντίθεση με το 45% των 

φοιτητών αυτής της κοινωνικής προέλευσης που σπουδάζουν την ίδια εποχή 

στην Ecole Centrale. Υπό αυτούς τους όρους δεν υπάρχει τίποτε το παράδοξο 

στο ότι οι μηχανικοί του Κράτους εμφανίζονται λιγότερο επιδεκτικοί από ό,τι 

οι πολιτικοί μηχανικοί στις νέες λογικές που εισάγει η εκβιομηχάνιση.  

Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη μας τον ιδιαίτερα αφαιρετικό και 

θεωρητικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης που λαμβάνουν στην Polytechnique κι 

αυτό παρόλο που ο θεωρητικός αυτός χαρακτήρας μετριάζεται στη συνέχεια 

μέσω της εκπαίδευσης που λαμβάνουν στις σχολές των εφαρμοσμένων 

τεχνών. Οι πολιτικοί μηχανικοί δεν είναι άλλωστε οι μόνοι που ασκούν κριτική 

σε αυτή την τάση των πολυτεχνικών σπουδών. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου 

αιώνα, ένας σημαντικός αριθμός παλαιών φοιτητών της Ecole Polytechnique 

συμμερίζεται αυτές τις απόψεις. Στις παραμονές του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου ο 

polytechnicien στρατηγός Chapel υπογραμμίζει τις δομικές αδυναμίες της 

εκπαίδευσης των μηχανικών του Κράτους, με όρους των οποίων η σκληρότητα 

δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τους φιλιππικούς της Société des Ingénieurs 

Civils.  

 

« Προς οποιοδήποτε κλάδο της επιστήμης ή των εφαρμογών της κι αν 

στραφούμε, βρίσκουμε πάντα τον polytechnicien ως φορέα μιας σημαντικής 

συμβολής, πάντοτε χρήσιμης και γόνιμης και συχνά εξαιρετικής από την 

άποψη της παρουσίασης των προόδων που έχουν γίνει. Λιγότερο συχνά όμως 

βρίσκουμε τον polytechnicien στη βάση, στις απαρχές αυτής της προόδου. 

Γιατί; Γιατί συμβαίνει αυτό τη στιγμή που η δική μας Ecole αναζητάει τους 
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φοιτητές της μέσα στα καλύτερα μυαλά των νέων ελίτ, μεταξύ των πιο 

εργατικών, των πιο μορφωμένων νέων της χώρας; Δεν μπορώ να δώσω άλλη 

εξήγηση πέρα από αυτό που συμβαίνει στον προσανατολισμό των σπουδών 

μας γενικά που οδηγεί στο να υπερισχύει η αφαίρεση πάνω στην υλοποίηση, η 

μορφή πάνω στο υλικό, η κονιορτοποίηση της Χ πάνω στη γεωμετρική οπτική, 

η εργασία για το γραπτό υπόμνημα πάνω στην προσπάθεια σύλληψης του 

γενικού και στη φαντασία• το να σε απασχολεί περισσότερο να βάλεις το 

παρελθόν στην εξίσωση από το να απελευθερώσεις τον άγνωστο παράγοντα 

του μέλλοντος• τέλος το να προκρίνεις την επαγωγική μέθοδο απέναντι στην 

παραγωγική, στο όνομα ενός υποθετικού αλάνθαστου της πρώτης που η 

ιστορία των επιστημών εντούτοις απέχει πολύ από το να το έχει επαληθεύσει » 

 

Τέτοια μειονεκτήματα δεν εμποδίζουν ωστόσο τους μηχανικούς του 

Κράτους να διαμορφώσουν μια επίζηλη θέση μέσα στη βιομηχανική Γαλλία που 

οικοδομείται σταδιακά από την περίοδο 1830-40 και εξής. Απέχοντας πολύ από 

το να αρκούνται στη δουλειά των κρατικών αξιωματούχων που συνήθως δεν 

αποζημιώνεται καλά, οι μηχανικοί Γεφυρών και Οδών, όπως και οι ομόλογοί 

τους οι μηχανικοί των Ορυχείων, θα επωφεληθούν για παράδειγμα από όλες 

τις ευκαιρίες για σταδιοδρομία που θα προσφέρουν οι μεγάλες 

σιδηροδρομικές εταιρείες. Από το 1846, 31 μηχανικοί των Ponts et Chaussées 

χρησιμοποιούνται από τις σιδηροδρομικές εταιρείες. Το 1855 αυτοί θα είναι 

πάνω από εκατό όπως δείχνει και ο πίνακας.  Η άφιξή τους στο χώρο του 

σιδηροδρόμου συμπίπτει με την ανάληψη των πρωτοβουλιών από τους 

μεγάλους χρηματιστικούς ομίλους σε μια οικονομική περιοχή που είχε 

σημαδευτεί αρχικά από τη δράση των μικρών επιχειρηματιών και των 

πολιτικών μηχανικών που υλοποίησαν τις πρώτες γραμμές με ένα πνεύμα 

αρκετά διαφορετικό από εκείνο της γαλλικής διοίκησης. Ως άνθρωποι του 

κρατικού μηχανισμού, οι μηχανικοί των Ponts et Chaussées που μπαίνουν στην 

υπηρεσία των σιδηροδρομικών εταιρειών θα εργαστούν μέσα σε ένα πλαίσιο 

που ανακαλεί από πολλές πλευρές τη δημόσια υπηρεσία: παρακολουθεί την 

ίδια ιεραρχία και υιοθετεί τον ίδιο καταμερισμό καθηκόντων μεταξύ εκείνων 

που παίρνουν τις αποφάσεις, εκείνων που τις σχεδιάζουν και εκείνων που τις 

εκτελούν.  
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Προσωπικό των μηχανικών των Mines και των μηχανικών των Ponts et 

Chaussées που βρίσκονταν στην υπηρεσία των σιδηροδρόμων* 

 

 Ingénieurs des Mines Ingénieurs des Ponts et 

Chaussées 

1846 4 31 

1848 5 27 

1852 4 24 

1855 9 100 

1860 7 85 

 

 

* Σύμφωνα με το G. Ribeill, Management et organisation du travail dans les 

compagnies de chemins de fer des origines à 1860 (1985), σ. 25 

 

Αυτή η πρακτική των μηχανικών Γεφυρών και Οδών, που βαφτίστηκε 

« pantouflage » και συνίσταται στο να υπηρετεί κανείς για μερικά χρόνια στο 

σώμα και στη συνέχεια να μετακινείται στον ιδιωτικό τομέα, θα γινόταν όλο 

και περισσότερο συχνή στη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Η 

παρουσιά πρώην αξιωματούχων σε πόστα κλειδιά μιας σειράς μεγάλων 

επιχειρήσεων αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα από τα δομικά χαρακτηριστικά 

της γαλλικής οικονομικής ζωής. Για να καταφέρει λοιπόν να διατηρήσει τα 

τεχνικά στελέχη του, το Κράτος έπρεπε να προσπαθήσει να αυξήσει τόσο το 

κύρος της θέσης τους όσο και το ύψος των αποζημιώσεών τους. Στην 

περίπτωση των Ponts et Chaussées, ένα από τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για 

να πραγματοποιηθεί αυτή η αύξηση της αξίας των δημόσιων θέσεων ήταν το 

να επωφεληθούν οι μηχανικοί από ένα σύστημα πριμοδότησης που ερχόταν να 

προστεθεί στο βασικό μισθό τους ανάλογα με τις υπηρεσίες που πρόσφεραν 

στις κατά τόπους συλλογικότητες στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. Στο 

μέτρο λοιπόν που πληρώνονταν καλύτερα και μπορούσαν να επωφεληθούν 
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από τις προοπτικές μιας σταδιοδρομίας ευρύτερης από εκείνη που είχαν όταν 

ήταν περιορισμένοι στα τοπικά τους καθήκοντα, οι μηχανικοί Γεφυρών και 

Οδών βρίσκονταν αναμφισβήτητα μεταξύ εκείνων που επωφελήθηκαν από την 

εκβιομηχάνιση.  

 
στ. Τα δημόσια έργα και το κοινωνικό ζήτημα   
 
Οι λόγοι και οι παρεμβάσεις τους στη διάρκεια του 19ου αιώνα απηχούν 

αυτή την εξέλιξη και αναδεικνύουν τις διφορούμενες όψεις της. Έτσι οι 

μηχανικοί σχεδόν στο σύνολό τους υποστηρίζουν τον οικονομικό 

φιλελευθερισμό, ενώ συγχρόνως υπερασπίζονται το μονοπώλιο που πρέπει να 

συνεχίσει να απολαμβάνει η διοίκηση των Ponts et Chaussées στον τομέα των 

δημοσίων έργων. Αυτό το μονοπώλιο είναι δικαιολογημένο στα μάτια τους από 

την ευρύτητα των απόψεων που επιδεικνύουν οι ίδιοι, από την αίσθηση 

δημοσίου συμφέροντος που έχουν και η οποία είναι διαφορετική από τους 

περιορισμένους υπολογισμούς των επιχειρηματιών. Αυτή η αίσθηση του 

δημοσίου συμφέροντος τους οδηγεί να επεξεργαστούν διάφορα φιλόδοξα 

σχέδια ανάπτυξης. Συγχρόνως φαίνεται ότι πίσω από τους σχεδιασμούς των 

μηχανικών του σώματος, κυρίως από την Παλινόρθωση και μετά, υπάρχει ένα 

επεξεργασμένο ιδεολογικό υπόβαθρο: η μετεπαναστατική Γαλλία κινδυνεύει 

να γίνει έρμαιο του ατομικισμού και των πολιτικών αντιπαλοτήτων, όπως 

επισημαίνουν διάφοροι διανοητές από τον Louis de Bonald μέχρι τον Saint-

Simon. Μια φιλόδοξη και βολονταριστική πολιτική δημοσίων έργων μπορεί να 

αποτελέσει ένα σοβαρό αντίβαρο στη διάλυση των κοινωνικών σχέσεων και 

μία διέξοδο από τη δίνη των πολιτικών συγκρούσεων. Το σχέδιο Becquey για 

τη φόρμα των καναλιών που υιοθετήθηκε από την Παλινόρθωση περιγράφεται 

από τον εμπνευστή του Louis Becquey, γενικό διευθυντή των Ponts et 

Chaussées ως μέσο ειρήνευσης, τα κανάλια και οι οδοί αποκτούν ρόλο 

εκπολιτιστικό, παρουσιάζονται ως εργαλεία για την εξασφάλιση της 

κοινωνικής τάξης, σχεδόν πιο αποτελεσματικά από τους συνταγματικούς 

νόμους: « Στις σύγχρονες κυβερνήσεις, όπως και στις παλαιές, 

αντιλαμβανόμαστε ότι μία από τις βασικές προϋποθέσεις του πολιτισμού που 

αποδεικνύεται και ένα από τα πρώτα του πλεονεκτήματα, βρίσκεται στην 

έκταση και στη διευκόλυνση των επικοινωνιών ». Οι επικοινωνίες 



 

Ελ.Ιστο.Καινο 2015   35 sur 118

διαμορφώνουν τα ήθη και επιτρέπουν « να συνδεθούν μεταξύ τους και να 

συντονιστούν τα διάφορα μέρη ενός μεγάλου όλου, γεγονός που συμβάλει 

στη διατήρηση των μερών υπό τον ίδιο πολιτικό νόμο και υπό την ίδια 

κυβέρνηση », Louis Becquey, Rapport au roi sur la navigation intérieur de la France, 

1820.   

Τα δημόσια έργα, η χρησιμότητά τους στο πολιτικό και το κοινωνικό πεδίο 

και ο εκπολιτιστικός τους ρόλος αναδεικνύονται κυρίως από τους 

σαινσιμονιστές. Η συνολική θέαση της ανθρώπινης ιστορίας, την οποία 

βλέπουν να κινείται στους ρυθμούς της τελειοποίησης των ατόμων και της 

συλλογικής προόδου των κοινωνιών, τους οδηγεί στην προτροπή για 

παγκόσμια ένωση των παραγωγών σε έναν ενιαίο ειρηνικό στρατό. Τα μεγάλα 

δημόσια έργα αποτελούν το κατεξοχήν εργαλείο για την επίτευξη αυτού του 

στόχου. Τις ημέρες που ακολουθούν τη δημοκρατική εξέγερση του Ιουνίου 

1832 που ξέσπασε στο Παρίσι με αφορμή την κηδεία του στρατηγού Jean 

Maximilien Lamarque και οδήγησε σε οδομαχίες με εκατοντάδες θύματα, η 

συγκυρία μοιάζει κατάλληλη για να δοκιμαστεί η ειρηνευτική επίδραση των 

δημοσίων έργων. Οι σαινσιμονιστές προτείνουν το ξεκίνημα μιας μεγάλης 

σειράς δημοσίων έργων για να ξεπεραστεί η πολιτική και κοινωνική κρίση. 

Ζητούν να ξεκινήσει η σιδηροδρομική γραμμή Παρισιού Μασσαλίας, να 

εκτελεστούν τα μεγάλα αποξηραντικά έργα που χρειάζεται τόσο πολύ η 

πρωτεύουσα, να διανοιχθεί ο οδικός άξονας από τον Λούβρο στη Βαστίλλη για 

να απελευθερωθεί το κέντρο της πόλης, να σταλούν δέκα χιλιάδες άνθρωποι 

στη Βρετάνη για να καλλιεργήσουν τα ακαλλιέργητα εδάφη που ασχημαίνουν 

την επαρχία και τέλος να τεθεί σε εφαρμογή ο μετασχηματισμός του στρατού 

σε βιομηχανική οργάνωση, « έτσι ώστε κάθε σύνταγμα να γίνεται μια σχολή 

τεχνών και επαγγελμάτων και κάθε στρατιώτης να βγαίνει από το στρατό ένας 

καλός εργάτης ». Παρόμοιες προτάσεις κάνει και ο Michel Chevalier 

(polytechnicien, corps des Mines) και οι συνεργάτες του στην εφημερίδα Globe. 

To περίφημο système de la Méditerranée προβλέπει τη δημιουργία ενός μεγάλου 

δικτύου επικοινωνιών που θα διατρέχει την Ευρώπη και θα συνδέει τις 

πρωτεύουσες με τα μεγάλα λιμάνια. Το δίκτυο θα είναι κυρίως σιδηροδρομικό 

αφού ουσιαστικά « στην υλική τάξη πραγμάτων ο σιδηρόδρομος είναι το 

τελειότερο σύμβολο της παγκόσμιας οργάνωσης ». Ένα γεωπολιτικό όραμα 
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δημοσίων έργων κινητοποιεί τους σαινσιμονιστές που βρίσκονται στη βάση 

πολλών από τις μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις του 19ου αιώνα όπως το κανάλι 

του Σουέζ που ενώνει τη Δύση με την Ανατολή και θέλει να κάνει τον πλανήτη 

ένα μέρος αντάξιο της αυξανόμενης δύναμης του ανθρώπου.  

Η σύνδεση των σαινσιμονιστών με τους μηχανικούς δεν περιορίζεται στους 

οραματισμούς των μεγάλων τεχνικών έργων ή στη θεωρητικοποίηση του 

έργου των μηχανικών από τον ίδιο τον Saint-Simon. Οι μηχανικοί του κράτους 

εμφανίζονται ιδιαίτερα δεκτικοί ως προσωπικότητες στα μηνύματα των 

σαινσιμονιστών, επειδή οι τελευταίοι οργανώνουν με επιμέλεια την αναζήτηση 

των μελών τους μεταξύ των αποφοίτων της Ecole polytechnique. O Michel 

Chevalier συνέχαιρε γι’ αυτό τον εαυτό του σε μια επιστολή που απηύθυνε 

στους επικεφαλής των εκκλησιών της επαρχίας το 1831: « … Όσο για τους 

μηχανικούς, ξέρετε βέβαια πόσοι πολλοί βρίσκονται ανάμεσά μας. Όταν 

βγαίνουν πολυπληθείς από την Ecole polytechnique, τους προσεγγίζουμε από 

πολλές μεριές. Ο père Enfantin προεδρεύει σε μια ένωση μηχανικών που 

συνεδριάζει κάθε Παρασκευή. Κάποιο μάθημα θα γίνει από τους Bonnet, 

Chaperon, Kleitz και Guyot προς τους συντρόφους τους των Ponts et Chaussées. 

Ένα πλήθος πολύ ικανών μηχανικών λοιπόν επηρεάζεται ». Η κυκλοφορία της 

εφημερίδας Globe είναι επίσης ιδιαιτέρως σημαντική μεταξύ των 

polytechniciens. Από τους εννέα τόμους της βιβλιοθήκης de l’Arsenal που 

συγκεντρώνουν τις επιστολές που στέλνονται στη σύνταξη της εφημερίδας, ο 

ένας τόμος περιέχει μόνο γράμματα polytechniciens. Αν δούμε όμως 

απομονωμένους τους αριθμούς των αποφοίτων της Ecole polytechnique που 

επηρεάζονται από τη θεωρία του σαινσιμονισμού δεν είναι μεγάλοι: αφορούν 

περίπου 130 παλαιούς μαθητές στο σύνολο μιας κοινότητας 3.500 ατόμων: μια 

δεκάδα αντιστοιχεί στο corps des Mines (που όμως συγκροτούν μια ισχυρή 

ομάδα μεταξύ των περίπου 70 ενεργών μηχανικών του σώματος) και 

περισσότεροι για την Artillerie και το Génie αλλά και για το corps des Ponts et 

Chaussées (που όμως αν τους υπολογίσουμε στους πάνω από 500 ενεργούς 

μηχανικούς Γεφυρών και Οδών στα πρώτα χρόνια της ιουλιανής μοναρχίας 

αποτελούν πιο αδύναμο μέγεθος). Οι αριθμοί απέχουν σίγουρα πολύ από τα 

πλήθη για τα οποία μιλάει ο Michel Chevalier αλλά και από τις εκατοντάδες των 

μηχανικών που αναφέρει ο Friedrich von Hayek στο έργο του The Counter-
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revolution of science. Αναμφισβήτητα όμως η επιρροή και η ακτινοβολία 

μηχανικών όπως οι Chevalier, Fournel ή Reynaud είναι πολύ πιο σημαντική από 

τον αριθμό τους.           

Οι μηχανικοί του σώματος Γεφυρών και Οδών γίνονται επίσης πρωτοπόροι 

του οικονομικού υπολογισμού, ο οποίος βασίζεται σε μια έννοια ωφέλειας που 

είναι διαφορετική από τις επιταγές του κέρδους που καθορίζουν τις επιδιώξεις 

του ιδιωτικού τομέα. Η χρησιμότητα των μηχανικών Γεφυρών και Οδών το 19ο 

αιώνα χάνει ωστόσο τις φιλοσοφικές αποχρώσεις που είχε η αποστολή των 

προκατόχων τους στην εποχή του Διαφωτισμού. Και στην ίδια απώλεια 

φαίνεται να οδηγούν και οι απόπειρες ποσοτικοποίησης της προσφοράς τους 

που αποτελούν το αντικείμενο έρευνας κάποιων μηχανικών όπως ο Jules 

Dupuit. Από μία ορισμένη οπτική γωνία αντιστοιχούν σε ένα είδος ισοπέδωσης 

των προεπαναστατικών ιδανικών του σώματος Γεφυρών και Οδών.  

 

 

  



 

Ελ.Ιστο.Καινο 2015   38 sur 118

 

Βιβλιογραφία (κεφάλαιο Ι)  
 

G. Arbellot, "La grande mutation des routes de France au milieu du XVIIIe siècle", στο 

Annales Economies Sociétés Civilisations, 1973, n° 3, σ. 765-791 

 

G. Arbellot, J. Bertrand, B. Lepetit, Atlas de la Révolution Française 1. Routes et 

communications, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1987 

 

B. Belhoste, "Les origines de l'Ecole Polytechnique. Des anciennes écoles d'ingénieurs à 

l'Ecole centrale des Travaux publics", στο Histoire de l'éducation, n° 42, 1989, σ. 13-

53 

 

Bruno Belhoste, « De l’Ecole des ponts et chaussées à l’Ecole centrale des travaux 

publics », Bulletin de la Sabix, 11, 1994 

  

B. Belhoste, La formation d’une technocratie. L’Ecole polytechnique et ses élèves de 

la Révolution au Second Empire, Paris, Belin, 2003 

 

A.Blanchard, Les ingénieurs du "Roy" de Louis XIV à Louis XVI. Etude du corps des 

fortifications, Montpellier, Université Paul Valéry, 1979 

 

J.-L. Bonillo, R. Borruey, J.-D. Espinas, A. Picon, Marseille ville et port, Marseille, 

Parenthèses, 1992 

 

P. Bourdieu, La noblesse d'Etat Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Minuit, 1989 

 

A.Brunot, R. Coquand, Le corps des Ponts et Chaussées, Paris, C.N.R.S., 1982 

 

F. Caron, Histoire de l'exploitation d'un grand réseau La compagnie du chemin de fer 

du Nord 1846-1937, Paris, Mouton, 1973 

 



 

Ελ.Ιστο.Καινο 2015   39 sur 118

Κ. Chatzis, « Perronet et l’Ecole des Ponts et Chaussées au siècle des Lumières », 

στο   La Jaune et la Rouge, Juin/Juillet, 1997, σ.  

 

N. Dhombres, Naissance d'un nouveau pouvoir: sciences et savants en France 

(1798- 1824), Paris, Payot, 1989, σ. 313-317 

 

A. Guillerme, Corps à corps sur la route: Les routes, les chemins et l'organisation des 

services au XIXème siècle, Paris, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1984 

 

B. Jacomy, "A la recherche de sa mission: La société des ingénieurs civils", στο 

Culture technique, n° 12, 1984, σ. 209-219 

 

J. Langins, La République avait besoin de savants: Les débuts de l'Ecole Polytechnique, 

l'Ecole centrale des travaux publics et les cours révolutionnaires de l'an III, Paris, Belin, 

1987 

 

Y. Leclercq, L'impossible réseau La résistance au système des grandes compagnies 

ferroviaires et la politique économique en France 1820-1852, Genève, Paris, Droz, 1987 

 

A. Perdonnet, Traité élémentaire des chemins de fer, Paris, Langlois et Leclercq, 

1858- 1860 

 

J.-R. Perronet, Etat des plans des grandes routes et chemins du royaume, 1776, 

E.N.P.C. 

  

J. Petot, Histoire de l'administration des Ponts et Chaussées 1599-1815, Paris, M. Rivière, 

1958  

 

A. Picon, L'invention de l'ingénieur moderne L'Ecole des Ponts et Chaussées 1747-1851, 

Paris, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1992 

 

A. Picon, Les saint-simoniens. Raison, imaginaire et utopie, Paris, Belin, 2002  

 



 

Ελ.Ιστο.Καινο 2015   40 sur 118

A. Picon, "De l'utilité des travaux publics en France au XIXe siècle", στο Culture 

technique, n° 26, 1992, σ. 122-127 

 

A. Picon, "Die Ingenieure des Corps des Ponts et Chaussées: Von der Eroberung des 

nationalen Raumes zur Raumordnung", στο A. Grelon, H. Stück (dir.), Ingenieure 

in Frankreich, 1747- 1990, Francfort, 1994 

 

A. Picon, "Gestes ouvriers, opérations et processus techniques: La vision du travail des 

encyclopédistes", στο Recherches sur Diderot et sur l'Encyclopédie, n° 13, 1992, σ. 131-

147 

 

A. Picon, M. Yvon, L'ingénieur artiste. Dessins anciens de l'Ecole des Ponts et 

Chaussées, Paris, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1989 

 

Α.Picon, Architectes et ingénieurs au siècle des Lumières, Marseille, Parenthèses, 1988 

 

G. Reverdy, Atlas des routes de France, Paris, Presses de l'Ecole Nationale des 

Ponts et Chaussées, 1987 

 

G. Ribeill, "Gestion et organisation du travail dans les compagnies de chemins de fer, 

des origines à 1860", στο Annales Economies Sociétés Civilisations, 1987, n° 5, σ. 999-

1029 

 

J. Walch, Michel Chevalier, économiste saint-simonien 1806-1879, Paris, Vrin, 1975 

 

J.-H. Weiss, The making of technological man The socials origins of french 

engineering education, Cambridge Massachussetts, M.I.T. Press, 1982  

 

 

 
  



 

Ελ.Ιστο.Καινο 2015   41 sur 118

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Το σώμα των Ponts et Chaussées μεταξύ 
εθνικής αποστολής, σαινσιμονικών οραμάτων και βιομηχανικών 

φιλοδοξιών 

 

Ι. Η εθνική και η διεθνής διάσταση στους μηχανικούς του κράτους 

 

α. Μόνο η Γαλλία στον κόσμο; 

 

Δεν υπάρχει παρά μόνο η Γαλλία στον κόσμο, που όλα τα μέρη της 

εξυπηρετούνται με τον ίδιο ζήλο, την ίδια ανιδιοτέλεια, από ανθρώπους 

που προέρχονται όλοι από τις πρώτες σειρές της Πολυτεχνικής σχολής, 

ζώντας μέσα σε κατοικίες μίζερες και αφιλόξενες και πάντα με 

αποζημιώσεις απολύτως δυσανάλογες με τις σπουδές και τις θυσίες που 

έπρεπε να υποστούν.  

Κι όπως μας διδάσκει η εμπειρία, δεν είναι παρά μόνο για το κύρος που 

συνδέεται με αυτό το σώμα που δίκαια θαυμάζεται, δεν είναι παρά μόνο 

για την ελπίδα μιας προόδου έστω και μακρινής, δεν είναι παρά μόνο για 

την ψευδαίσθηση μιας διπλής αξίας που έχει κάθε απολαβή που δίνεται 

σε αυτή τη μεγάλη οικογένεια, που είναι τόσο ακριβοδίκαιη στις κρίσεις 

της και που κάθε μέλος της θέλει πάνω από όλα να έχει το σεβασμό και 

την εκτίμησηˑ δεν είναι λοιπόν παρά μόνο για όλα αυτά που τέτοιοι 

άνθρωποι, τοποθετημένοι στην κορυφή της κοινωνικής ιεραρχίας από τις 

γνώσεις τους και την εμπειρία τους, μπορούν με ευκολία να δείχνουν μια 

τόσο ειλικρινή και απόλυτη αυταπάρνηση για τα υλικά τους συμφέροντα. 

Discours d’Emmery, inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées, 1839 

Ο Henri Emmery ήταν μηχανικός και αργότερα αρχι-μηχανικός του 

σώματος των Ponts et Chaussées και στη συνέχεια επιθεωρητής και γενικός 

επιθεωρητής της Ecole des Ponts et Chaussées. Ήταν ο επικεφαλής των 

δημοσίων έργων για τη διαμόρφωση του λιμανιού της Rouen αλλά και 
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βουλευτής του Pas de Calais στη συντακτική Εθνοσυνέλευση του 1848. Τα 

λόγια του αντικατοπτρίζουν  την ηθική έμφαση στην αποστολή των μηχανικών 

του σώματος που υπήρχε προεπαναστατικά και εμπλουτίστηκε 

μετεπαναστατικά με σαφέστερες τεχνοκρατικές αποχρώσεις και συγχρόνως 

την ανάδυση μιας νέας ταυτότητας κοινωνικής παρέμβασης χαρακτηριστικής 

των μηχανικών του κράτους στη δεκατία του 1830. Για την ιστορία τριών 

αιώνων του σώματος Γεφυρών και Οδών και την τεράστια φιλολογία αυτής 

της ιστορίας τίποτε από όσα έλεγε ο Henri Emmery δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί υπερβολικό. Πώς θα αντιμετώπιζε όμως ένας Έλληνας του 

πρώτου μισού του 19ου αίωνα αυτή την προσέγγιση; τι θα έλεγαν σε μια χώρα 

όπου τα δημόσια έργα ήταν συχνά μια «ανεπιθύμητη δαπάνη», μια διασπάθιση 

δημοσίου χρήματος «στην κατασκευή οδών, γεφυρών και λιμανιών»;  

Οι γάλλοι από την άλλη πλευρά, ομόθυμα, μεταγενέστεροι ή σύγχρονοι 

του Emmery, κυρίως εκείνοι που είχαν αντίληψη και άποψη για την άσκηση της 

πολιτικής εξουσίας, θα προσυπέγραφαν κάθε του λέξη. Η ομάδα των 

Ιδεολόγων, για παράδειγμα, που είχε δημιουργηθεί από τον Destutt de Tracy 

στο τέλος του 18ου αιώνα ως φιλοσοφική έκφραση ενός αντιθρησκευτικού 

υλισμού και μιας επιστήμης των ιδεών αλά Condillac, υπογράμμιζε τη σημασία 

της εμπλοκής των ειδικών στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολιτείας. 

Επηρεασμένος από την Ιδεολογία του de Tracy, ο Σταντάλ στις πρώτες του 

συγγραφικές απόπειρες είχε κάνει μια μελέτη ηθών για τους μηχανικούς που 

εργάζονταν στη διάνοιξη της σήραγγας του Mont-Cenis. Προσπαθώντας να 

διερευνήσει τη διαμόρφωση του ανθρώπινου χαρακτήρα στην αλληλεπίδρασή 

του με το περιβάλλον, επέλεξε ως μοντέλα ανθρώπους με ισχυρή διανοητική 

συγκρότηση, που βρέθηκαν να εργάζονται αποχωρισμένοι από τις οικογένειές 

τους στις δύσκολες συνθήκες της γαλλικής επαρχίας.  

Η πιο σημαντική επιβεβαίωση της ευρείας αποδοχής των απόψεων του 

Emmery για την ξεχωριστή θέση των μηχανικών στη σύγχρονη εποχή ήταν η 

επιρροή που άσκησαν στη γαλλική κοινωνία οι σαινσιμονιστέςˑ μια επιβεβαίωση 

που προχωρούσε πέρα από τους αφηρημένους όρους του φιλοσοφικού 

σοσιαλισμού που διέκρινε τον Saint-Simon και τους μαθητές του μέχρι την 

ιουλιανή μοναρχία προς μια πραγματιστική σύνδεση με τις ανάγκες της 

γαλλικής επαρχίας. Ένας από τους πιο σημαντικούς μαθητές του Saint-Simon, 
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απόφοιτος της Ecole Polytechnique, ο Prosper Enfantin, δημιούργησε μετά το 

1830 μια ιεραρχημένη δομή εκκλησιών που εργάζονταν για τη διάχυση αυτού 

του Νέου Χριστιανισμού. Δεν ήταν τυχαίο που σε αυτή την ιεραρχία, αμέσως 

μετά το Παρίσι, το δεύτερο σημαντικότερο κέντρο της οργάνωσης ήταν η 

μικρή πόλη του Sorèze στο διαμέρισμα του Tarn. Εξάλλου, «η προπαγάνδα των 

σαινσιμονιστών [...] συνεχίστηκε με ασύγκριτη ένταση στις διάφορες περιοχές 

της Γαλλίας. Στα μέσα του 1831 υπήρχαν έξι εκκλησίες: στην Τουλούζ, το 

Μονπελιέ, τη Λυόν, την Ντιζόν, τη Λιμόζ και το Μετζ». Η σημασία των 

μηχανικών ως επιστημόνων και διανοουμένων στη συγκρότηση του 

σύγχρονου κράτους και συγχρόνως η εξυπηρέτηση των αναγκών της επαρχίας 

αποτελούσαν δύο κεντρικά σημεία των επιδιώξεων των σαινσιμονιστών που 

ταυτίζονταν με τις αντιλήψεις που είχε αναπτύξει διαχρονικά για την 

αποστολή του το αρχαίο σώμα Γεφυρών και Οδών. Είναι αυτοί οι ίδιοι άξονες 

που επισημαίνει ο Emmery ως βασική συνεισφορά του σώματος των Ponts et 

Chaussées στην κοινωνική διαμόρφωση του σύγχρονου κράτους.  

Αντίθετα, εκείνο που δε φαίνεται να απασχολεί καθόλου τον Emmery είναι 

μια από τις βασικές επιδιώξεις των σαινσιμονιστών από τη δεκαετία του 1830 

και μετά: να μην είναι μόνη η Γαλλία στον κόσμο η χώρα εκείνη που γνωρίζει 

την ευεργετική δράση των μηχανικών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την 

ανιδιοτελή προσφορά για το κοινωνικό σύνολο.  

Η αποστολή του σώματος των Ponts et Chaussées στην Ελλάδα στη 

δεκαετία του 1880, αρκετά γνωστή στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, δεν ήταν 

σίγουρα ένα μοναδικό γεγονός που σηματοδότησε τη διαφοροποίηση ανάμεσα 

στο «περιφερειακό» παρελθόν και το «διεθνές» μέλλον των γάλλων 

μηχανικών. Ο αρχικός σκοπός αυτής της αποστολής ήταν «η διεύθυνση όλων 

των δημοσίων έργων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο βασίλειο της 

Ελλάδας». 

Η επιστολή του υπουργού Δημοσίων Έργων της Γαλλίας στον υπουργό 

Εξωτερικών στις 24 Οκτωβρίου 1882 στην οποία ζητάει τη σύνταξη μίας 

επίσημης συμφωνίας με την ελληνική κυβέρνηση για να δεσμεύσει τους 

μηχανικούς του σώματος Ponts et Chaussées στην αποστολή στην Ελλάδα. 



 

Ελ.Ιστο.Καινο 2015   44 sur 118

(Archives du Ministère des Affaires Etrangères (AMAE), 6/Affaires diverses 

politiques, V.135)1  

Παρά τους γενικούς όρους της διατύπωσης και παρά την προσπάθεια του 

γαλλικού υπουργείου Δημοσίων Έργων να εξασφαλίσει τα καλύτερα 

αποτελέσματα για τη γαλλική αποστολή, η εμπλοκή των μηχανικών του 

κράτους στα ελληνικά δημόσια έργα δε θα μπορούσε να έχει ούτε τα ίδια 

ποιοτικά χαρακτηριστικά ούτε την ίδια ένταση που συνόδευαν τη 

συντονισμένη ιδεολογικά και διοικητικά δράση τους στη γαλλική περιφέρεια. 

Κυρίως όμως η αποστολή στην Ελλάδα δεν ήταν μία εξαίρεση στον ευρύ 

πίνακα της παρουσίας των γάλλων μηχανικών στο εξωτερικό. Οι μηχανικοί των 

σώματος των Ponts et Chaussées πραγματοποίησαν αποστολές μεγαλύτερης ή 

μικρότερης έκτασης στις περισσότερες χώρες της Μεσογείου, στις 

βαλκανικές χώρες, αλλά και στην Αυστροουγγαρία, τη Ρωσία, τη Ρουμανία, το 

Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες φτάνοντας μέχρι τις χώρες της 

Λατινικής Αμερικής. Οι γάλλοι μηχανικοί του κράτους, απόφοιτοι της École des 

Mines και κυρίως της σχολής των Ponts et Chaussées, της πρώτης σχολής 

μηχανικών στον κόσμο, συνέβαλαν ευρύτατα στη διάδοση της γαλλικής 

τεχνολογίας στην Ευρώπη, κυρίως από τη ναπολεόντεια περίοδο και μετά. 

Αυτό συνέβη στην αρχή και μέχρι το 1815 με τις τεχνικές αποστολές που 

συνόδευαν τα εκστρατευτικά σώματα, ενώ αργότερα η διάχυση της γαλλικής 

τεχνολογίας περνούσε κυρίως μέσα από τους δεσμούς που εδραιώνονταν 

μεταξύ μηχανικών και ξένων κυβερνήσεων είτε σε επίπεδο κρατικών 

αποστολών, είτε, αρκετά συχνά, σε προσωπικό επίπεδο, ακολουθώντας την 

πρακτική του pantouflage.  

 

β. Ο ρόλος των σαινσιμονικών αναζητήσεων 

 

Στη διαδικασία αυτή σημαντικός ήταν ο ρόλος της «περιπετειώδους» 

στροφής των σαινσιμονιστών από το 1831 και μετά, όταν, αφήνοντας στην 

άκρη τις θεωρητικές επεξεργασίες που μονοπωλούσαν ως τότε τη 

δραστηριότητά τους στράφηκαν προς τη διάδοση των ιδεών τους στο 

                                                
1 Βλ. Παράρτημα αρχείων νο 1 



 

Ελ.Ιστο.Καινο 2015   45 sur 118

εξωτερικό και κυρίως στην Ανατολή. Επιδόθηκαν σε περίπλοκες και συχνά 

χαοτικές εκστρατείες που επεδίωκαν να μεταφέρουν στις χώρες αυτές τις 

τεχνολογικές καινοτομίες της Δύσης, αλλά και μια βιομηχανική ηθική που θα 

συνδυαζόταν και θα αναβίωνε αρχαία πολιτισμικά πρότυπα. Μετά τη ρήξη 

κορυφής των δύο πατέρων του κινήματος, του  Prosper Enfantin και του Saint-

Amand Bazard για το θέμα της θέσης της γυναίκας στο μελλοντικό κόσμο, ο 

δεύτερος αποχώρησε μαζί με τη σύζυγό του Claire Bazard και ο Enfantin έγινε 

père suprême. Αποσύρθηκε στο Ménilmontant μαζί με κάποιους από τους 

σημαντικότερους μαθητές του, έμεινε ένα χρόνο στη φυλακή για τη 

φιλελεύθερη δράση του και το 1834 έφυγε για την Ανατολή, στην οποία 

έβλεπε το γυναικείο πρότυπο που έπρεπε να γονιμοποιηθεί από τη βόρεια 

Ευρώπη πιο αρσενική και πιο πνευματώδη. Ο Barrault και ο Cayol βρέθηκαν από 

το 1833 στην Αίγυπτο, λίγο αργότερα ενώθηκε μαζί τους και ο Enfantin. 

Ήθελαν να υλοποιήσουν την αναγέννηση της αρχαίας της δόξας, το μίγμα της 

Ανατολής με τη Δύση. Εκεί τους υποδέχθηκε ο υποπρόξενος της 

Αλεξάνδρειας Ferdinand de Lesseps, όχι για να τους χρησιμοποιήσει στην 

επιχείρηση του Σουέζ, αλλά για να σχεδιάσουν την κατασκευή ενός 

φράγματος για τη ναυσιπλοϊα στο δέλτα του Νείλου. Η ελπίδα του Barrault 

« κάθε φορά που στο παρελθόν μια αρχή γεννιόταν και την απέρριπτε η 

γενέθλια γη της αναζητούσε μιαν άλλη πατρίδα » ότι η αιγυπτιακή περιπέτεια 

θα εξασφάλιζε το έδαφος του σαινσιμονικού μέλλοντος δεν επαληθεύτηκε. 

Στην Αίγυπτο οι σαινσιμονιστές κατάφεραν να οργανώσουν την τεχνική 

εκπαίδευση συμβάλοντας στην ίδρυση μιας École polytechnique. Το πρόγραμμα 

της σχολής είχε έντονη την επιρροή του Charles Lambert που έγινε διευθυντής 

του ιδρύματος από το 1838 μέχρι το 1851. Οι περισσότεροι όμως επέστρεψαν 

στη Γαλλία, που στο μεταξύ είχε γίνει περισσότερο αδιάφορη απέναντι στις 

ελπίδες του σαινσιμονικού οράματος.   
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ΙΙ. Η ιδεολογική και η διοικητική θέση του σώματος των Ponts et 

Chaussées 

 

α. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο 

 

Η παρουσία του σώματος των γάλλων μηχανικών του κράτους στην 

Ελλάδα δεν ήταν μια καινοτόμα πρακτική για τη διάδοση της γαλλικής 

τεχνολογίας. Το γεγονός βέβαια ότι πρόκειται για εξέλιξη μεταγενέστερη από 

την περίοδο άνθησης αυτών των τρόπων διάδοσης της τεχνολογίας που 

τοποθετείται στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ανοίγει ένα πεδίο 

προβληματισμού για την εξέλιξη της επιρροής της γαλλικής επιστήμης και 

τεχνολογίας στον κόσμο κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αι.  

Για να διερευνήσουμε αυτά τα ζητήματα χρειάζεται να εξετάσουμε τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα του σώματος των γάλλων μηχανικών, που μετατρέπει τον 

πανηγυρικό λόγο του Emmery σε έναν ύμνο προς την ανιδιοτελή προσφορά 

τους. Το σώμα των Ponts et Chaussées επενδύθηκε μέχρι τη Δεύτερη 

Αυτοκρατορία με έναν ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο που συμπυκνώνει την εξέλιξή 

του από το Παλαιό Καθεστώς και μετά. Ο ρόλος αυτός έχει δύο διακριτές 

πλευρές, τη μία κατεξοχήν φιλοσοφική, τη δεύτερη κυρίως διοικητική. 

Η πρώτη όψη αντανακλά την εποχή του Διαφωτισμού και τους 

μετασχηματισμούς στην εκπαίδευση και τους θεσμούς που πραγματοποίησε η 

γαλλική Επανάσταση. Αυτή θεμελίωσε μια γαλλική τεχνολογική παράδοση 

στον κόσμο, η οποία συνοδεύεται από μία τεράστια επιστημονική φιλολογία, 

διακρίνεται για την κλίση της στη συστηματική έρευνα και περιέχει στη 

συγκρότησή της ως ιδιαίτερη ποιότητα την επέκτασή της πέρα από τα εθνικά 

σύνορα. Η γαλλική παράδοση βασίζεται σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα 

εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, ορισμένες φορές πέρα από τα όρια αντοχής των 

φοιτητών, το οποίο οργανώνεται κεντρικάˑ χαρακτηρίζεται από την φιλοσοφικά 

θεμελιωμένη δυνατότητα της επιστήμης να αποκαλύπτει τα μυστήρια της 

φύσης, δυνατότητα που μεγεθύνεται στο μέτρο που η εφαρμοσμένη επιστήμη 

διαδίδεται διεθνώς. Το εκπαιδευτικό σύστημα υπήρξε ο κεντρικός άξονας 

γύρω από τον οποίο κατασκευάστηκε η ταυτότητα των γάλλων μηχανικώνˑ όχι 



 

Ελ.Ιστο.Καινο 2015   47 sur 118

μόνο επέτρεψε στους μηχανικούς να αποκτήσουν συνείδηση της ανώτερης 

θεωρητικής τους κατάρτισης, αλλά και συνέβαλε καθοριστικά στο σχηματισμό 

μιας ελίτ νέου τύπου, που γνωρίζει ότι προέρχεται όχι από τους 

εξειδικευμένους θεσμούς του Παλαιού Καθεστώτος, που ήδη ήταν ανώτεροι 

από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς, αλλά από το πνεύμα της Συμβατικής 

Εθνοσυνέλευσης:  

Οι Νομοθέτες της γαλλικής Δημοκρατίας, οι Εκπρόσωποι ενός λαού 

νικηφόρου και μεγαλόψυχου, αφού διέδοσαν τις εθνικές ευεργεσίες σε 

όλους τους Πολίτες που υπέφεραν, έρχονται να τιμήσουν τους 

Καλλιτέχνες και τους ανθρώπους των γραμμάτων με ένα από τα 

τελευταία τους διατάγματα. Θα επεκτείνουν αναμφίβολα την ευεργεσία 

τους και σε άλλους χρήσιμους Καλλιτέχνες, που ο πόθος τους να 

υπηρετήσουν την Πατρίδα τους και η αίσθηση του πολιτικού καθήκοντος 

δεν τους επέτρεψαν μέχρι τώρα να ομολογήσουν τις απώλειες που τώρα 

ομολογούν διεκδικώντας τη δικαιοσύνη της Συμβατικής και τις 

ευεργεσίες της Δημοκρατίας για την οποία θέλουν να ζήσουν και να 

πεθάνουν (από ένα μηχανικό των Ponts et Chaussées). 

« …Les Législateurs de la République française, les Représentants d’un peuple 

victorieux et magnanime, après avoir répandu les bienfaisances nationales, sur 

tous les Citoyens qui souffroient, viennent d’en honorer les Artistes et les gens 

de lettres par un de leurs derniers décrets. Ils en étendront sans doute une 

partie sur d’autres Artistes utiles, dont le désir de servir leur Patrie et le civisme 

n’avoient point encore calculé des pertes, que leur accroissement considérable 

les oblige enfin à avouer en réclamant la justice de la Convention, et les 

bienfaits de la République, pour laquelle ils veulent vivre et mourir», (par un 

ingénieur des Ponts et Chaussées), Mémoire sur la nécessité d’une 

organisation des Travaux publics et sur le Traitement des Ingénieurs des Ponts 

et Chaussées, χ.χ., σ. 8  

Η συνείδηση που είχε αυτή η ελίτ για την ύπαρξή της δεν ανατράπηκε με 

το τέλος της επαναστατικής φάσης της Συμβατικής Εθνοσυνέλευσηςˑ 

αντίθετα μετασχηματίστηκε σε μια σταθερή πεποίθηση που συμμερίζονταν 

όλα τα μέλη της σε ένα κοινό σύστημα γνώσεων και αξιών και σε μια κοινή 

αποστολή: να αναδειχθούν οι ποιότητες του σώματος των μηχανικών ως 



 

Ελ.Ιστο.Καινο 2015   48 sur 118

προσφορά προς τον κόσμο ή τουλάχιστον προς τον επιστημονικό κόσμο. Σε 

όλο το 19ο αιώνα, η εκπαίδευση της Ecole polytechnique ταυτιζόταν με τη 

δημοκρατική ένταξη, η σχολή ήταν ένα «φυτώριο εξεγερμένων κεφαλών».    

Σε αυτό το «φυτώριο» προετοιμάζονταν για το μελλοντικό κοινωνικό ρόλο 

που θα έπαιζαν σε μια νέα εποχή. Για τη Γαλλία η ιουλιανή μοναρχία και η 

Δεύτερη Αυτοκρατορία ήταν περίοδοι μεγάλης και μάλλον πρωτοφανούς  για 

το 19ο αιώνα οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή η νέα οικονομία για την εδραίωσή 

της αναζητούσε τρόπους ώστε να μεταφερθεί το θετικό πνεύμα στην 

καθημερινή σφαίρα. Δεν ήταν λοιπόν χρήσιμη μια «μνημονοτεχνία», μια 

τεχνική βασισμένη σε αντανακλαστικά της μνήμης, όπως επίσης δεν ήταν 

απαραίτητη η απόλυτη ακρίβεια στη σύλληψη των διαφόρων μερών μιας 

ολότητας, τάση προφανής στον αγγλικό τρόπο προσέγγισης της επιστήμης. 

Χωρίς να υιοθετούμε τις πιθανές προκαταλήψεις του Hippolyte Taine σε θέματα 

εθνικών πνευματικών ταυτοτήτων, δεν μπορούμε να αρνηθούμε κάποιες 

ιδιαίτερα εύστοχες παρατηρήσεις του. Έγραφε το 1871 ότι, σε αντίθεση με το 

αγγλικό πνεύμα που βαδίζει με την επαγωγή από το ειδικό στο γενικό  και 

«χάρη στην εναργή και επίμονη αναπαράσταση συγκεκριμένων ατομικών 

γεγονότων», το γαλλικό πνεύμα αγαπάει τις ιδέες καθαυτές και γι’αυτό που 

δηλώνουν και «αντιλαμβάνεται μέσω ιεραρχήσεων και με συλλογισμούς 

παραγωγικούς». Κατέληγε σε αυτό το συμπέρασμα συγκρίνοντας τον άγγλο 

μηχανικό Stephenson με τον γάλλο μηχανικό Léon Foucault. Συνέκρινε επίσης 

« το εσωτερικό ενός αγγλικού μυαλού με τον οδηγό του Murray », έναν 

τουριστικό οδηγό, Handbook for travellers in France, ογκώδη και εξαιρετικά 

λεπτομερή που εμπιστεύονταν σχεδόν όλοι οι άγγλοι τουρίστες μετά το 1840. 

Τέτοιου είδους διάνοιες όπως αυτές που περιγράφει ο Ταιν, εμποτισμένες με 

σαινσιμονικές εμπνεύσεις εντάσσονταν καλύτερα από ό,τι οι άγγλοι τεχνικοί 

στις επίκαιρες ανάγκες της γαλλικής οικονομίας. Απένταντι στη γαλλική 

τεχνολογική ανάπτυξη που υποστηριζόταν από ένα εκλεπτυσμένο 

εκπαιδευτικό σύστημα, οι Βρετανοί αντιπαρέθεταν τον Βρετανικό Σύνδεσμο 

για την Προώθηση της Επιστήμης (British Association for the Advancement of 

Science). Η Ένωση αυτή είχε ιδρυθεί το 1831 από τον Charles Babbage, σε μια 

εποχή που οι Γερμανοί μιμούνταν ακόμη αποκλειστικά τα γαλλικά πρότυπα. Ο 

Charles Babbage,  ο οποίος ήταν καθηγητής στο Cambridge και εφευρέτης των 
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αριθμομηχανών, ήταν ίσως μια εξαίρεση στο αγγλικό επιστημονικό σύμπαν, 

αφού συνδύαζε στις μελέτες του στοιχεία πολιτικής οικονομίας και προσέγγιζε 

με πολλούς και διάφορους τρόπους την ιδιαιτερότητα της σκέψης των 

αποφοίτων της Ecole polytechnique. Κι όμως, ο γάλλος μεταφραστής μιας 

μελέτης του Charles Babbage εκδήλωνε έναν αμήχανο θαυμασμό για « την 

επίμονη σύνδεση των πρακτικών παραδειγμάτων με τις θεωρητικές αρχές», 

Charles Babbage, Traité sur l’économie des machines et manufactures (traduit par 

Ed.Biot), Παρίσι, Bachelier, 1833, σ. II.    

Οι μηχανικοί αυτοί άλλοτε υπηρετούσαν ως ενδιάμεσοι στην επέκταση των 

γαλλικών κεφαλαίων στον κόσμο προωθώντας με θέρμη και επιστημονική 

κατάρτιση την ιδέα ότι η υλική πρόοδος είναι δυνατή και αναγκαία, άλλοτε 

πάλι εκπροσωπούσαν οι ίδιοι τη γαλλική οικονομική και χρηματιστική ανάπτυξη 

ως επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων. Τέτοιες περιπτώσεις ήταν ο Michel 

Chevalier, ο Paulin Talabot, οι Emile και Isaac Pereire. Ιδιαίτερα οι τελευταίοι, 

στη δεκαετία του 1830 και πριν ακόμη επιδοθούν με όλες τους τις δυνάμεις 

στα χρηματοδοτικά προβλήματα μιας γοργής εκβιομηχάνισης, ομολογούσαν 

την απόλυτη πίστη τους στην επιστήμη: « Το μέλλον της Γαλλίας είναι ωραίοˑ 

προχωρεί περήφανη επικεφαλής του πολιτισμού ολόκληρου του κόσμου. 

Στηριγμένη στην ελεύθερη ανάπτυξη της βιομηχανίας που ενώνεται με την 

επιστήμη, όλοι οι λαοί του σύμπαντος θα αναγνωρίζουν για πολλά χρόνια την 

ευτυχία και τη δόξα της», όπως έγραφε χαρακτηριστικά ο Emile Pereire σε μια 

επιστολή που συνόδευε την πρόταση που έκανε με τον αδελφό του για την 

ίδρυση μιας νέας τράπεζας στις 4 Ιουλίου 1830. Αν και πρόκειται για μία 

δήλωση απολύτως συμβατή με το σαινσιμονικό περιβάλλον των Pereire δεν 

μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι τα αφεντικά του Crédit Mobilier του 1852 

ήταν στη δεκαετία του 1830 απολύτως πεπεισμένα ότι το γαλλικό μέλλον 

βρισκόταν στην απρόσκοπτη πρόοδο της επιστήμης.  
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β. Η σημασία της συνέλευσης των μηχανικών του κράτους μεταξύ αυταρχικού 
μοντέλου και φιλελευθερισμού 

 

  [Οι μαθητές των Ponts et Chaussées] Με μεγάλη εμπιστοσύνη στις 

αποφάσεις της εθνοσυνέλευσης δεν επιτρέπουν στους εαυτούς τους 

καμία συζήτηση για τα γενικά θέματα οργάνωσης, αφού αν λόγοι 

ωφελιμότητας οδήγησαν την εθνοσυνέλευση να αποφασίσει τη 

διατήρηση του θεσμού των Ponts et Chaussées, οι συνταγματικές αρχές 

που έχει ήδη διακηρύξει αρκούν για να αναγνωρίσει αν είναι δίκαιο [...] 

ένας κομισάριος του συμβουλίου να κάνει την επιλογή των προσώπων για 

τις θέσεις μηχανικών, αν η επιλογή αυτή πρέπει να δοθεί στα 

διαμερίσματα ή αν πρέπει τελικά να την εμπιστευτούμε σε μια συνέλευση 

μηχανικών, η οποία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο είναι σε θέση να 

αναγνωρίζει την αξία των προσώπων και να εξασφαλίζει με την επιλογή 

της την πρόοδο των επιστημών για την επιτυχία των έργων.  

Η ιεροποίηση της επιστήμης, προσφορά « σε όλους τους λαούς του 

κόσμου εφόσον γνωρίζουν να διαβάζουν και να γράφουν », ιεροποίηση που  

συντελείται στο ναό της Ecole Polytechnique με τη σύμπραξη και την σύμπνοια 

των τραπεζικών και βιομηχανικών κύκλων δεν περιορίστηκε σε ένα αδρανές 

θεωρητικό σχήμα. Υποστηρίχθηκε από ένα πυκνό διοικητικό μηχανισμό και από 

μία ιεράρχιση των βαθμίδων του σώματος των Ponts et Chaussées που 

εδραίωνε και βάθαινε τον κοινωνικό ρόλο των κρατικών μηχανικών. Το σώμα 

των Ponts et Chaussées ρυθμίζεται από ένα σύνθετο σύστημα τόσο στην 

εσωτερική του διάρθρωση, όσο και στις σχέσεις του με τους άλλους 

κρατικούς θεσμούς. Το σύστημα αυτό δεν αντικατοπτρίζει μόνο τις αρχές της 

επιστημονικής παντοδυναμίας που καλλιεργεί το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά 

κυρίως τους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς που δημιουργεί το σώμα 

των μηχανικών με την κεντρική εξουσία στο μέτρο που αναπτύσσεται ο 

τομέας των δημοσίων έργων κατά την ιουλιανή μοναρχία και τη Δεύτερη 

Αυτοκρατορία.   

Ο νόμος της συντακτικής Εθνοσυνέλευσης στις 19 Ιανουαρίου 1791, ο 

οποίος έθεσε τις νέες δημοκρατικές βάσεις του σώματος Γεφυρών και Οδών 

και οργάνωσε την κεντρική διοίκηση των Ponts et Chaussées όριζε ότι η 
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κατασκευή και  η επισκευή των δρόμων θα επιβάρυναν τα διοικητικά 

διαμερίσματα, ενώ μόνο η κατασκευή και η συντήρηση γεφυρών μεγάλης 

σημασίας, καναλιών ναυσιπλοϊας του Λίγηρα και μεγάλων εμπορικών λιμανιών 

θα επιβάρυναν το Θησαυροφυλάκιο. Αυτό μεταβλήθηκε σύντομα με το νόμο 

της 16 frimaire του έτους II που προέβλεπε ότι όλα τα δημόσια έργα θα 

επιβάρυναν αποκλειστικά τα κρατικά ταμεία, για να αλλάξει και πάλι με νόμο 

του 1811, ο οποίος ανέθετε ένα μέρος των οδών τοπικού ενδιαφέροντος στην 

ευθύνη των διοικήσεων των διαμερισμάτων.  

Διακυμάνσεις υπήρχαν και στον προσδιορισμό του υπουργείου που 

αναλάμβανε την ευθύνη της υπηρεσίας των Ponts et Chaussées, οι οποίες 

παρακολουθούσαν τις πολιτικές επιδιώξεις και τις κοινωνικές συμμαχίες των 

διαδοχικών καθεστώτων. Στο Παλαιό Καθεστώς την ευθύνη της υπηρεσίας 

όπως και των άλλων δημόσιων υπηρεσιών είχε ο υπουργός των οικονομικών. 

Το 1791 η διοίκηση Γεφυρών και Οδών πέρασε στην ευθύνη του υπουργείου 

των εσωτερικών όπου παρέμεινε μέχρι το 1830. Το Μάιο του 1830 

δημιουργήθηκε το υπουργείο Δημοσίων Έργων που καταργήθηκε γρήγορα με 

την επανάσταση του Ιουλίου, για να συγκροτηθεί και πάλι το 1831 ως 

υπουργείο Εμπορίου και Δημοσίων Έργων. Το 1834 τα δημόσια έργα και η 

υπηρεσία των Ponts et Chaussées μεταφέρθηκαν και πάλι στο υπουργείο 

Εσωτερικών μέχρι το Φεβρουάριο του 1836 οπότε και προστέθηκαν στο 

υπουργείο Εμπορίου. Εμπόριο και δημόσια έργα αποχωρίστηκαν το 1839 για να 

επασυνδεθούν τον Ιούνιο του 1853 σε ένα κοινό υπουργείο που στο εξής 

περιλάμβανε και τον αγροτικό τομέα. Όλη αυτή η αστάθεια έχει άμεσο 

αντίκτυπο στη γενική διεύθυνση των σώματος των Ponts et Chaussées, η οποία 

άλλες φορές ήταν ενιαία και άλλοτε διαχωριζόταν σε δύο ή τρεις επιμέρους 

διευθύνσεις, με χωριστή διεύθυνση, δηλαδή, για την υπηρεσία των ορυχείων, 

για την υπηρεσία γεφυρών και οδών και για την υπηρεσία των σιδηροδρόμων. 

Η διεύθυνση των Ponts et Chaussées, ενιαία, διμερής ή τριμερής, απείχε 

πολύ από το να έχει την ευθύνη του συνόλου των δημοσίων έργων της 

Γαλλίας: τα υδραυλικά έργα εντάσσονταν πάγια στις διευθύνσεις του 

αγροτικού τομέα, τα λαζαρέτα στον εμπορικό τομέα, τα οχυρωματικά έργα 

στο υπουργείο Πολέμου, οι οικοδομικές παρεμβάσεις ανάλογα με το είδος 

τους είτε στο υπουργείο δημόσιας Εκπαίδευσης είτε σε εκείνο των 
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Οικονομικών και τέλος οι τηλεγραφικές γραμμές συγκροτούσαν μία 

ξεχωριστή, ανεξάρτητη υπηρεσία. Συγχρόνως όμως οι μηχανικοί των Ponts et 

Chaussées δεν απασχολούνταν αποκλειστικά με τα έργα που εξαρτώνταν από 

τη διεύθυνση της υπηρεσίας τους. Συχνά καλούνταν να συνεισφέρουν τόσο 

σε άλλους δημόσιους τομείς όσο και σε έργα που δεν ήταν δημόσια. Υπάρχει 

ευρεία συζήτηση για την εξέλιξη της λέξης-τίτλου « μηχανικός » στη Γαλλίαˑ ο 

μηχανικός των Ponts et Chaussées ακολουθεί το κοινό πεπρωμένο του 

μηχανικού ως τεχνοκράτη που παρά το διοικητικό του ρόλο « παραμένει 

ελεύθερος … και διαθέσιμος για να γίνει ένα συμβολικό διακύβευμα για άλλες 

επαγγελματικές ομάδες ».  

Παρόλο που η χρησιμότητα των δημοσίων έργων ταυτίζεται με τη δράση 

του σώματος Γεφυρών και Οδών για τους πιο πεπεισμένους εκπροσώπους των 

μηχανικών του κράτους, η υπηρεσία Γεφυρών και Οδών δεν έπαψε σε όλη τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα να αποτελεί στόχο της κριτικής. Οι περισσότερες 

κριτικές αφορούσαν στην αναποτελεσμάτικοτητα της οργάνωσης των 

δημοσίων έργων έτσι όπως αυτή περιστρεφόταν γύρω από την υπηρεσία των 

Ponts et Chaussées. Αντί το δημόσιο να αποζημιώνει ακριβά τους κρατικούς 

μηχανικούς οι οποίοι απευθύνονταν σε ιδιώτες εργολάβους που σχεδόν 

πάντοτε υπερκοστολογούσαν τα έργα, δε θα ήταν πιο απλό να απευθύνεται 

στο στρατό που και ειδικευμένα στελέχη διέθετε με τους στρατιωτικούς 

μηχανικούς και άφθονο και φθηνό εργατικό δυναμικό θα μπορούσε να 

εξασφαλίσει από το στράτευμα; Η κριτική αυτή για την ανάγκη να καταφύγει 

το κράτος στο στρατό ήταν πιο έντονη στην περίοδο της Παλινόρθωσης και 

της ιουλιανής μοναρχίας. Σε ένα άρθρο στη Journal du génie civil το 1829 

έγραφε: « Τι πιο απλό και πιο φυσικό από το να χρησιμοποιήσουμε τη δημόσια 

δύναμη για την ανάπτυξη της δημόσια ευημερίας, σε περιόδους που αυτή η 

δύναμη δεν είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση του θρόνου και της 

πατρίδας; ». Το ενδιαφέρον και το σε πρώτη ματιά το παράδοξο είναι ότι αυτού 

του είδους η κριτική βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με κάποιες από τις 

προσεγγίσεις του σαινσιμονισμού, τις οποίες συνηθίζουμε να αντιμετωπίζουμε 

σε σύμπνοια και σε αρμονία με τις θέσεις και τις αρχές των μηχανικών του 

κράτους.  
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Υπάρχει και η φιλελεύθερη κριτική στην οργάνωση του τομέα των 

δημοσίων έργων στη Γαλλία. Αυτή φτάνει μέχρι τη διατύπωση αιτήματος 

κατάργησης του σώματος Γεφυρών και Οδών χρησιμοποιώντας ένα ισχυρό 

επιχείρημα: το παράδειγμα της Αγγλίας που, χωρίς να έχει διοίκηση δημοσίων 

έργων ή κρατικούς μηχανικούς Γεφυρών και Οδών, κατόρθωσε να 

εξασφαλίσει στη χώρα ένα ασυναγώνιστο σύστημα μεταφορών και 

επικοινωνίας, μακράν το καλύτερο της Ευρώπης. Οι καθυστερήσεις στην 

εκτέλεση του πλάνου Becquey αλλά και οι λάθος υπολογισμοί για την 

απαραίτητη χρηματοδότηση των έργων δίνουν στη φιλελεύθερη κριτική την 

ευκαιρία να εκφραστεί δημόσια, όταν το θέμα συζητήθηκε στο Κοινοβούλιο με 

αφορμή το αίτημα του Becquey για συμπληρωματική πίστωση, το καλοκαίρι 

1828. « Πολλές κουβέντες για ευημερία, για πολυτέλεια και διάφορες 

περιαυτολογίες και σπάνια κάτι που να αφορά στην πραγματική χρησιμότητα, 

τέτοιες είναι οι αρχές που μοιάζει να καθοδηγούν τη διοίκηση » δήλωνε ένας 

από τους βουλευτές στη συζήτηση.     

Η ιεραρχία όσων εργάζονταν στα δημόσια έργα της υπηρεσίας των Ponts et 

Chaussées ήταν το αναγκαίο συμπλήρωμα αυτού του σύνθετου 

οικοδομήματος. Προσδιορίστηκε από το διάταγμα της 7 fructidor του έτους XII 

προσαρμόζοντας την προηγούμενη οργάνωση του Παλαιού Καθεστώτος στις 

νέες διοικητικές διαιρέσεις της χώρας. Η ιεραρχία παρέμεινε ίδια με κάποιες 

μικρές διαφοροποιήσεις σε όλο το 19ο αιώνα. Η σύνθεσή της ήταν: i) οι 

inspecteurs généraux (γενικοί επιθεωρητές) που διέμεναν στο Παρίσι και ήταν 

ισόβια μέλη του συμβουλίου των Ponts et Chaussées ii) οι inspecteurs 

divisionnaires (τοπικοί επιθεωρητές) που διέμεναν στην πρωτεύουσα της 

περιοχής που τους είχε επιδοθεί (μέχρι το 1830 οπότε απαλλάσσονται από 

αυτή την υποχρέωση) και οι οποίοι διαδοχικά συμμετείχαν στο συμβούλιο των 

Ponts et Chaussées. Αυτοί με το διάταγμα του 1854 απέκτησαν τον τίτλο των 

γενικών επιθεωρητών δεύτερης τάξης iii) οι inspecteurs divisionnaires 

adjoints (βοηθοί τοπικοί επιθεωρητές) iv) οι ingénieurs en chef (αρχιμηχανικοί) 

που διακρίνονταν σε δύο τάξεις και βρίσκονταν στη διάθεση των νομαρχών 

στις περιφέρειες όπου υπηρετούσαν v) οι ingénieurs ordinaires (μηχανικοί) που 

τοποθετούνταν στη διάθεση των αρχιμηχανικών και διαιρούνταν επίσης σε 

δύο τάξεις vi) οι aspirants (ασκούμενοι), οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως 
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κανονικοί μηχανικοί βγαίνοντας από τη σχολή και εν αναμονεί του επίσημου 

διορισμού τους. Αυτή η βαθμίδα καταργήθηκε το 1848 και αντικαταστάθηκε 

από το βαθμό του μηχανικού τρίτης τάξης που όπως και όλοι οι άλλοι βαθμοί 

απονεμόταν επίσημα από τον αρχηγό του κράτους.  

Ήταν μία πολύ κλειστή ιεραρχία, το πρώτο στάδιο της οποίας ήταν σε κάθε 

περίπτωση η ολοκλήρωση των σπουδών στην Ecole des Ponts et Chaussées. 

Ένας νόμος του 1850 επέτρεψε την πρόσβαση στο σώμα των μηχανικών στους 

εργοδηγούς που θα συμμετείχαν και θα διακρίνονταν σε ένα δημόσιο 

διαγωνισμό. Οι εργοδηγοί που ανήκαν στο σώμα των Ponts et Chaussées είχαν 

άλλωστε τις δικές τους βαθμίδες με ανώτερη αυτή των αρχι-εργοδηγών και 

τέσσερις ακόμη τάξεις απλών εργοδηγών. Ελάχιστοι  εργοδηγοί κατόρθωσαν 

να επωφεληθούν από τη δυνατότητα να προαχθούν σε μηχανικούς, λόγω της 

δυσκολίας του διαγωνισμού. Η θεσμική και ιδεολογική κρίση του πολυτεχνικού 

συστήματος στη δεκαετία του 1820 και κυρίως η ίδρυση το 1829 της σχολής 

πολιτικών μηχανικών με την έννοια των άγγλων civil engineers, της École 

centrale des arts et manufactures, δε μετέβαλαν επίσης τη σύσταση του σώματος 

των μηχανικών των Ponts et Chaussées. Ενίσχυσαν βέβαια την ετερογένεια 

εκείνων που έφεραν τον τίτλο του μηχανικού, αλλά το σώμα των μηχανικών 

του κράτους σε όλο το 19ο αι. και στη συντριπτική του πλειονότητα 

συγκροτήθηκε από τους αποφοίτους της Ecole des Ponts et Chaussées. 

Αναλλοίωτοι παρέμειναν και οι δεσμοί που συνέδεαν κατά απόλυτη 

προτεραιότητα τους μηχανικούς του κράτους με τις δημόσιες υπηρεσίες.  

Η ιεραρχία και η εσωτερική οργάνωση του σώματος των Ponts et 

Chaussées μπορεί να επιβεβαιώσει, τουλάχιστον εν μέρει, τον προοδευτικό 

μετασχηματισμό μιας κρατικής υπηρεσίας σε ένα σώμα που υπηρετεί το έθνος. 

Αυτός ο μετασχηματισμός εναρμονιζόταν με τις κρατικές προθέσεις για την 

ανάπτυξη της βιομηχανίας και τον τρόπο άσκησης της οικονομικής πολιτικής. 

Οι μηχανικοί του κράτους ως επιστημονική ελίτ που διαχειρίζεται τις 

πρακτικές ανάγκες και προσαρμόζεται στις διοικητικές λειτουργίες του 

κράτους ήταν ένα σχήμα λειτουργικό ή σχεδόν λειτουργικό, δεδομένης της 

κριτικής, μέχρι την περίοδο της Δεύτερης Αυτοκρατορίας. Η γεωγραφική 

αστάθεια όμως που προϋπέθετε το σύστημα εξέλιξης των μηχανικών των 

Ponts et Chaussées αποδείχθηκε ένα σημαντικό εμπόδιο για τη διατήρηση του 
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δυναμισμού αυτής της ελίτ, στο βαθμό που συχνά μετέτρεπε τα μέλη του 

σώματος των Ponts et Chaussées σε κρατικούς αξιωματούχους χωρίς 

πρωτοβουλία κινήσεων: οι περισσότεροι αποδέχονταν καταναγκαστικά την 

υπηρεσία τους στην επαρχία προκειμένου να εδραιωθούν αργότερα στο 

Παρίσι ή στον τόπο καταγωγής τους. Αυτός ο κανόνας, που δεν ήταν βέβαια 

χωρίς φωτεινές εξαιρέσεις, διαμόρφωσε τελικά το προφίλ του γάλλου 

μηχανικού ως κρατικού αξιωματούχου. Μία από αυτές τις εξαιρέσεις ήταν ο 

Léon Lalanne, ο οποίος ολοκλήρωσε την καριέρα του ως διευθυντής της École 

des Ponts et Chaussées, αφού όμως είχε ζήσει επί τριάντα χρόνια στο 

εξωτερικό σχεδιάζοντας τα σιδηροδρομικά δίκτυα στην Ισπανία, τη Σουηδία, 

αλλά και τη Ρουμανία. 

Το πέρασμα των μηχανικών από το στάδιο των κρατικών αξιωματούχων 

στην κοινοβουλευτική σταδιοδρομία δεν αποδείχθηκε δύσκολο, το ίδιο όπως 

και η πρακτική του pantouflage. Παγιώθηκε δε με τον ερχομό της Τρίτης 

Δημοκρατίας. Οι ασυμβατότητες που μπορεί να υπήρχαν ανάμεσα στη δημόσια 

υπηρεσία και την πολιτική σταδιοδρομία ξεπεράστηκαν με ένα νόμο του 1875, 

ο οποίος προσέφερε στα μέλη όλων των τεχνικών σωμάτων του κράτους τη 

δυνατότητα «απόσπασής» τους για ένα διάστημα, διασφαλίζοντας ρητά την 

επανασύνδεσή τους με το σώμα χωρίς επιπτώσεις στη θέση και τη βαθμίδα 

τους. Αν όμως «οι απαρχές της Τρίτης Δημοκρατίας μας επιτρέπουν τα δούμε 

μια προσωρινή εφόρμηση των μεγάλων τεχνικών σωμάτων στην πολιτική», δεν 

αναδεικνύουν ωστόσο ένα καθολικό μετασχηματισμό στις μέχρι τότε 

επιδιώξειςτων κρατικών μηχανικώνˑ ήταν μάλλον μια συγκυριακή στάση.  

Τη συγκυρία αυτή είχε ενεργοποιήσει το πλάνο Freycinet, όπως είχε 

επιχειρήσει να κάνει το πλάνο Becquey για τα κανάλια στην περίοδο της 

Παλινόρθωσης. Το πλάνο Freycinet κατόρθωσε να ενισχύσει τη συσπείρωση 

των μηχανικών γύρω από το στόχο των σιδηροδρομικών και μεταφορικών 

δικτύων και την ένταξή τους στις επιδιώξεις της βιομηχανικής πολιτικής. 

Καθώς το πλάνο έδινε προτεραιότητα στη χωροταξική ισορροπία και την 

ανθρωπογεωγραφία, προικώο του πυρήνα της πολυτεχνικής σκέψης, 

κατόρθωσε σε πολλές περιπτώσεις να παρασύρει τους μηχανικούς του 

κράτους στην περιπέτεια της πολιτικής. Το πλάνο δε στάθηκε όμως ικανό να 

θεμελιώσει μια διαρκή σχέση ανάμεσα στο σύμπαν των τεχνικών και στο 
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βιομηχανικό σύστημα. Ο χαρακτήρας των δεσμών που δημιουργήθηκαν δεν 

ήταν δομικός και η κίνηση της δεκαετίας του 1880 δεν απέσπασε τελικά τους 

κρατικούς μηχανικούς από το οικονομοτεχνικό μοντέλο, στο οποίο ανήκαν 

από τη σύστασή τους, για να τους εντάξει στο βιομηχανικό. Και αν υπήρξε 

πράγματι κάποιο μείγμα με το βιομηχανικό τομέα, τότε σίγουρα το 

τεχνικό/επιστημονικό στοιχείο δεν ήταν καθοριστικό για το χαρακτήρα του 

τελικού αποτελέσματος.  

Σε αυτή τη συγκυρία βρήκε τους μηχανικούς των Ponts et Chaussées η 

πρόσκληση από το ελληνικό κράτος: με μια εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, 

αλλά χωρίς να έχουν ακόμη ανακαλύψει ένα δικό τους αυτόνομο ρόλο στη 

διαδικασία εκβιομηχάνισηςˑ διαθέτοντας μία ευρεία αντίληψη για τους 

βιομηχανικούς μηχανισμούς, αλλά χωρίς να έχουν ακόμη συνέπεια και 

συνέχεια στις βιομηχανικές επιλογές τους, οι οποίες να υπερβαίνουν την 

πρόδεσή τους στη διοικητική οργάνωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

I. Η Ελλάδα όπως όλες οι προηγμένες χώρες … 

  

Πώς όμως ένα τεχνικό σώμα με τόσο στιβαρή επιστημονική συγκρότηση 

και με μια ιδεολογική ταυτότητα ιδιαίτερα επεξεργασμένη, η οποία για 

κάποιους ερευνητές προσεγγίζει το μεταμοντέρνο, πως ένα σώμα που 

συγκροτούσε μια διακεκριμένη ελίτ μέσα σε μια κοινωνία που αναγνώριζε τον 

κεντρικό ρόλο των επιστημών και της τεχνολογίας, με ποιο τρόπο λοιπόν αυτό 

το σώμα μπορούσε να προσφέρει βοήθεια σε μία χώρα που βρισκόταν σαφώς 

στην περιφέρεια των βιομηχανικών κρατών, για να το θέσουμε με όρους 

πολιτικής ορθότητας; Πέρα από την προφανή απόσταση που υπάρχει μεταξύ 

της γαλλικής εμπειρίας και της ελληνικής απειρίας, μεταξύ των 

αναγνωρισμένων και κατεστημένων αξιών της Γαλλίας, καθαγιασμένων 

σχεδόν από το χρόνο και των ασαφών βουλήσεων της Ελλάδας, χρειάζεται 

καταρχάς να εξετάσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο διατυπώθηκε το ελληνικό 

αίτημα για τεχνολογική υποστήριξη.  

Στο ελληνικό κράτος για πολλές δεκαετίες, η προσπάθεια για τη δηµιουργία 

υποδοµών, για τον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας των παραγωγικών κλάδων 

προήλθε κυρίως από την κεντρική εξουσία ή από συγκεκριµένους πολιτικούς 

σχηµατισµούς και λιγότερο από οργανωµένες κοινωνικές δυνάµεις. Η 

συγκρότηση της τεχνικής εκπαίδευσης, η µεταφορά τεχνολογίας από το 

εξωτερικό, οι αναθέσεις έργων υποδοµών σε ξένες εταιρείες, οι ανταλλαγές σε 

υλικά, αλλά και σε ανθρώπινο δυναµικό, έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στον 

«τεχνικό εκσυγχρονισµό» της χώρας. Oι ξένοι µηχανικοί στην Ελλάδα, είτε ως 
προσωπικές περιπτώσεις είτε στο πλαίσιο συλλογικοτήτων που εξασφάλιζαν 

την παραµονή τους στη χώρα (ξένες αποστολές και εταιρείες), υπήρξαν	  φορείς 

νέων τεχνικών που συνέβαλαν στη συγκρότηση και τη λειτουργία των 

ελληνικών υποδοµών. Η βαυαρική επιρροή στη δηµόσια αρχιτεκτονική των 
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πρώτων δεκαετιών της ζωής του ελληνικού κράτους, η κυριαρχία των Γάλλων 

µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα στον τοµέα της δηµιουργίας υποδοµών, η 

«γερµανική» συγκρότηση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υποδεικνύουν 

την άµεση σχέση πολιτικής και μεταφοράς τεχνολογίας στο σύγχρονο 
ελληνικό κράτος.   

Το σύνολο της ελληνικής ιστοριογραφίας αποδέχεται τη σημασία που 

είχαν για την ανάπτυξη του τομέα των δημοσίων έργων οι τελευταίες 

δεκαετίες του 19ου αιώνα, η περίοδος που συνήθως αποκαλούμε τρικουπική, 

αφού μεταξύ 1875 και 1893 ο Χαρίλαος Τρικούπης ήταν σε αρκετές 

περιπτώσεις επικεφαλής της ελληνικής κυβέρνησης. Στη βιβλιογραφία η 

προσπάθεια της Ελλάδας για κρατικό εκσυγχρονισμό αποκρυσταλλώνεται 

συχνά στην τρικουπική σύλληψη για την ανάπτυξη του δημοσίου τομέα. 

Άλλοτε με μια συγκριτική διάθεση και προθέσεις που παρακολουθούν την 

ευρωπαϊκή συγχρονία, άλλοτε εξαιτίας των απαιτήσεων που ορίζει η 

διαπραγμάτευση ενός συγκεκριμένου προβλήματος και άλλοτε στο ευρύ 

πλαίσιο της διαχρονικής εξέλιξης του ελληνικού κράτους οι ιστορικοί 

καταλήγουν να αναγνωρίσουν τη βούληση των ελληνικών κυβερνήσεων για 

ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών, επισημαίνοντας 

συγχρόνως τα κενά και τις συχνά εγγενείς αδυναμίες της. Δύο παράγοντες 

φαίνεται να βαραίνουν ιδιαίτερα στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης 

πολιτικής δημοσίων έργων: η ισχύς του ευρωπαϊκού παραδείγματος και ο 

καταθλιπτικός ορίζοντας που θέτει η εξυπηρέτηση του ελληνικού δημοσίου 

χρέους.  

Η σύνδεση ανάμεσα στα δημόσια έργα και την εξυπηρέτηση του δημοσίου 

χρέους έχει επισημανθεί ήδη από το 19ο αιώνα. Αυτό συνέβαινε συνήθως με 

απολύτως αρνητικές συνηχήσεις, τις οποίες δικαιολογούσε ενδεχομένως η 

επικαιρότητα των προβλημάτων και οι επείγουσες ανάγκες της χώρας. Ο 

Δημήτριος Γεωργιάδης έγραφε με έμφαση: « τα περισσότερα ελληνικά δάνεια 

πραγματοποιήθηκαν με το πρόσχημα της ανάληψης δημοσίων έργων που θα 

επέτρεπαν στη χώρα να αποκτήσει τις απαραίτητες υποδομές για να 

εκμεταλλευτεί το φυσικό της πλούτο ». Άνθρωποι « της αγοράς », όπως ο 

Δημήτριος Γεωργιάδης, επικεφαλής εμπορικού οίκου της Σμύρνης και 
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ανταποκριτής του Economiste français στην πόλη, αντιμετωπίζουν την προβολή 

του ελληνικού εκσυγχρονιστικού προγράμματος με μεγάλη καχυποψία. 

Σχολιάζουν κυρίως τη μη αναγνώριση εκ μέρους των ελληνικών 

πρωτοβουλιών της διαφοράς των αναγκών του ευρωπαϊκού κέντρου και της 

ευρωπαϊκής περιφέρειας : « είναι σοβαρό σφάλμα να πιστεύουμε ότι τα 

δημόσια έργα  μπορούν να είναι παραγωγικά κάτω από οποιεσδήποτε 

συνθήκες, όταν δεν είναι σε αναλογία με τον πλούτο, τον πληθυσμό και την 

ανάπτυξη της χώρας ». Για να καταλήξει, ακολουθώντας με συνέπεια τη γενική 

φιλελεύθερη γραμμή της εφημερίδας του: « τα μεγάλα δημόσια έργα, όταν 

συστηματικά τα αναλαμβάνει το κράτος μέσω δανείων, συρρικνώνουν ή ακόμη 

και εξαφανίζουν την ιδιωτική πρωτοβουλία ».  

Ο Γεωργιάδης κινείται στον άξονα της κριτικής που ασκούν τα μέλη της 

Société d’ Economie politique του Παρισιού στον ίδιο τον Τρικούπη, όταν το 1891 

τον προσκαλούν στη συνεδρία της Εταιρείας. Εκείνη την εποχή είχε περάσει 

σχεδόν ένας χρόνος από την ολοκλήρωση της δεύτερης μεγάλης 

πρωθυπουργίας Τρικούπη (1886-1890), στόχοι της οποίας, μετά την 

αποτυχημένη άρση της αναγκαστικής κυκλοφορίας το 1885, ήταν η 

σταθεροποίηση της τιμής της χάρτινης δραχμής και η βαθμιαία μείωση της 

τιμής του συναλλάγματος Οι γαλλικές ενστάσεις για την ελληνική πολιτική 

απηχούσαν τις φιλελεύθερες οικονομικές αντιλήψεις της εποχής και 

αφορούσαν στις δημοσιονομικές επιλογές της χώρας. Διατυπώθηκαν κυρίως 

από τον Léon Say που δε φάνηκε να πείθεται από τις « αισιόδοξες »  και 

βολονταριστικές τοποθετήσεις του Τρικούπη για τα οικονομικά κέρδη από τη 

διατήρηση της αναγκαστικής κυκλοφορίας και το δυναμισμό των οικονομικών 

δυνάμεων της Ελλάδας. Ο Τρικούπης είχε ξεκινήσει την παρέμβασή του 

λέγοντας: « Η Ελλάδα όπως όλες οι προηγμένες χώρες έχει εισαγωγές (109 

εκατομμύρια το 1888) που ξεπερνούν τις εξαγωγές της (96 εκατομμύρια το 

1888) … και καθώς όλες οι χώρες που ευημερούν έχουν και άλλα εισοδήματα 

πέρα από αυτά που αποτυπώνονται στους πίνακες των τελωνείων … είμαστε 

και στην Ελλάδα επίσης πεπεισμένοι ότι το εμπορικό ισοζύγιο είναι ευνοϊκό ». 

Ο Τρικούπης βάσιζε την αισιοδοξία του σχεδόν αποκλειστικά στην παραγωγή 

της κορινθιακής σταφίδας και πίστευε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να 

ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους με το ήμισυ του 
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κέρδους μιας καλής σοδειάς, ενώ τα δάνεια σε μεταλλικό « είναι προτιμότερο 

να παραμείνουν στη χώρα για να βοηθήσουν στην εργασία, την παραγωγή, τις 

νέες υποδομές και να συμβάλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη ». 

Στην πραγματικότητα, τόσο ο Τρικούπης όσο και τα μέλη της Société 

d’Economie politique διαγκωνίζονταν για το ποιος ήταν ο ενδεδειγμένος τρόπος 

εφαρμογής της πιο αυστηρής οικονομικής ορθοδοξίας: εκεί όμως που τα μέλη 

της Société ανησυχούσαν για την παράταση της αναγκαστικής κυκλοφορίας 

και τη μετατροπή των χρεολυτικών δανείων σε πάγια, ο Τρικούπης όχι μόνο 

αισιοδοξούσε αλλά άρθρωνε σε αυτή τη βάση τους πιο μακροπρόθεσμους 

εθνικούς σχεδιασμούς του. Ο Τρικούπης αναγκάστηκε να τους καθησυχάσει 

λέγοντας ότι ακόμη και από τα εξωτερικά δάνεια που δεν ήταν δάνεια 

μετατροπής « οι Έλληνες επωφελήθηκαν ελάχιστα… », αφού « το μεγαλύτερο 

μέρος τους δαπανήθηκε στο εξωτερικό, κυρίως στη Γαλλία, για να αγοραστεί 

πολεμικός εξοπλισμός και υποβρύχια ». Η εξέλιξη της συζήτησης σχεδόν 

απέκλειε τις αμφιβολίες για τις προτεραιότητες της τρικουπικής πολιτικής 

δημοσίων έργων και ειδικά της σιδηροδρομικής του πολιτικής: η εξυπηρέτηση 

του δημοσίου χρέους και η προσπάθεια κάλυψης των ελλειμμάτων του 

προυπολογισμού προηγούνταν οποιουδήποτε άλλου σχεδίου αξιοποίησης των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας σε ένα κλάδο που θα γινόταν μοχλός 

ανάπτυξης.     

Οι επιφυλάξεις των γάλλων φιλελευθέρων δεν ήταν προϊόν της πολιτικής 

της δεύτερης μεγάλης θητείας του Τρικούπη στην πρωθυπουργία. Ήδη από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1880 ανησυχούσαν για τα οικονομικά ανοίγματα στον 

τομέα των δημοσίων έργων και προσδιόριζαν τα όρια μιας ορθής πολιτικής: 

« ένα καλό δίκτυο οδικών αρτηριών και λίγες σιδηροδρομικές γραμμές, 

κατασκευασμένες οικονομικά, οι οποίες να συνδέουν τις πόλεις της 

ενδοχώρας με τα λιμάνια, αυτός είναι προς το παρόν ο πιο ευνοϊκός 

συνδυασμός για την ανάπτυξη του φυσικών πόρων του βασιλείου και τη 

δημιουργία πλούτου ». Επρόκειτο προφανώς για ένα συνετό σχεδιασμό, ειδικά 

αν λάβουμε υπόψη μας ότι από το 1835 μέχρι το 1872 είχαν κατασκευαστεί 

στην Ελλάδα μόνο 312 μίλια αμαξιτών οδών. (σύμφωνα με τον Α. Ανδρεάδη, 

Έργα, τ. 2, σ. 385).  
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Ο Χαρίλαος Τρικούπης φαίνεται ότι είχε μια διαφορετική φιλοδοξία σε 

σχέση με τις μετριοπαθείς αυτές συστάσεις για την έκταση και την πυκνότητα 

των δημοσίων έργων που έπρεπε να επιδιώξει η Ελλάδα και κυρίως για το 

σιδηροδρομικό δίκτυο. Με τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ το 1869 και 

την ανάληψη της γραμμής Σεράγεβο-Κωνσταντινούπολη (μέσω Θεσσαλονίκης) 

από τον βαρόνο Hirsch με αυστρογαλλικά κεφάλαια, η προοπτική της 

σιδηροδρομικής σύνδεσης της Δύσης με την Ανατολή παγιώνεται και κανένα 

από τα βαλκανικά κράτη δε θέλει να μείνει στο περιθώριο των εξελίξεων. Στην 

Ελλάδα, η πρόταση το 1869 του μηχανικού Βιτάλη, υπεύθυνου της γραμμής 

Καλαβρίας-Σικελίας, για την κατασκευή μιας γραμμής Αθηνών-Κραβασαρά που 

θα εξασφάλιζε τη σύνδεση με την ιταλική σιδηροδρομική γραμμή που 

κατέληγε στο Μπρίντιζι, αν και δεν γίνεται δεκτή, επιβάλλει εντούτοις μια 

γενικευμένη συζήτηση για το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και τη σύνδεσή 

του με τις διεθνείς αρτηρίες προς την Ανατολή. Η κυβέρνηση Βούλγαρη 

δέχεται το 1870 την πρόταση του γάλλου επιχειρηματία E. Piat (στον ίδιο 

εργολάβο και στον M. Chollet είχε αναθέσει το 1869 η ελληνική κυβέρνηση και 

το έργο της διώρυγας της Κορίνθου, χωρίς συνέχεια) για να αναλάβει την 

κατασκευή της γραμμής Πειραιάς-Σύνορα. Ο E. Piat δεν καταφέρνει να 

συγκροτήσει την εταιρεία που θα χρηματοδοτούσε το έργο και το 1872 όμιλος 

ελλήνων καπιταλιστών με εκπροσώπους τους Α. Συγγρό και Σ. Σκουλούδη 

(Τράπεζα Κωνσταντινουπόλεως) πρότεινε να αναλάβει τη γραμμή Πειραιάς-

Λαμία-Σύνορα. Το 1873 υπογράφεται σύμβαση με τον Συγγρό και ιδρύεται η 

εταιρεία του «Λαμιακού Σιδηροδρόμου», η οποία όμως αμέσως μετά την 

έναρξη των έργων θα σταματήσει κάθε δραστηριότητα και θα εμπλακεί σε ένα 

μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα με την κυβέρνηση για τη θέση του τερματικού 

σταθμού στον Πειραιά. Ένα ευρύ σχέδιο του κόμη de Moutressy το 1879 που 

περιλάμβανε τέσσερις γραμμές, μία εκ των οποίων θα κάλυπτε τη σύνδεση 

Πειραιάς-σύνορα, δεν μπόρεσε να γίνει αποδεκτό λόγω των υπερβολικών 

απαιτήσεών του. Το 1881 ο Κουμουνδούρος πρότεινε στον εργολάβο 

δημοσίων έργων Perdoux μια σύμβαση για τη γραμμή Πάτρα-Λάρισα (με 

σύνδεση και με τον Πειραιά), αλλά ο επιχειρηματίας σύντομα δήλωσε 

αδυναμία, εκτός αν γίνονταν αποδεκτοί οι όροι του. Ο Τρικούπης όμως που 

είχε εκλεγεί πρωθυπουργός τον Δεκέμβριο 1881 αρνήθηκε όχι μόνο να 
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εξετάσει την πρόταση του εργολάβου αλλά ακόμη και τους όρους της αρχικής 

σύμβασης.  

Ο Τρικούπης διακήρυττε ότι η προτεραιότητά του ήταν το εθνικό δίκτυο 

και όχι η διεθνής σύνδεση της χώρας, θέλοντας να συμβάλει στην ενοποίηση 

της εσωτερικής αγοράς και έχοντας πάντοτε υπόψιν του βέβαια τη 

σιδηροδρομική σύνδεση και όχι τους αμαξιτούς δρόμους. Ακόμη κι αυτή η 

προτεραιότητα όμως δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί εύκολα στην πολιτική που 

ακολούθησε. Η προσάρτηση της Θεσσαλίας ανανέωσε τις ελπίδες για τη 

σιδηροδρομική σύνδεση με το βορρά και ο Τρικούπης κινητοποιήθηκε προς 

αυτή την κατεύθυνση. Ο υπουργός Εξωτερικών Αλέξανδρος Κοντόσταυλος 

εξουσιοδοτήθηκε το Μάρτιο 1884 να στηρίξει τις προτάσεις ευρωπαίων 

μηχανικών για τη σιδηροδρομική σύνδεση της Ελλάδας με την Αυτοκρατορία 

και ακολούθησε μια σειρά βολιδοσκοπήσεων και προτάσεων που διατύπωσε ο 

έλληνας πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, Ανδρέας Κουντουριώτης, κυρίως 

προς τον οθωμανό υπουργό Εξωτερικών. Η οθωμανική απροθυμία άφησε 

αυτούς τους σχεδιασμούς χωρίς συνέχεια. Από την άλλη μεριά, η ενσωμάτωση 

του θεσσαλικού κάμπου άμβλυνε το πρόβλημα της σιτάρκειας και σε 

συνδυασμό με τη σταφιδική ευφορία και και τη διατήρηση του υψηλού 

επιπέδου των εξαγωγών επιβράδυναν την αποσύνθεση των παραδοσιακών 

δομών και έκαναν λιγότερο πιεστική και άμεση την ανάγκη ενοποίησης της 

εσωτερικής αγοράς μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου μεταφορών.  

Η εναλλαγή των κυβερνήσεων επέτεινε τα αποτελέσματα αυτής της 

συγκυρίας και επέτρεψε στον Χαρίλαο Τρικούπη να παραμείνει αμετακίνητος 

στην αρχή του για την ανάγκη σχεδιασμού ενός πλαισίου δημοσίων έργων με 

πυλώνα τη σιδηροδρομική σύνδεση, η οποία έπρεπε να ελέγχεται αποκλειστικά 

από το κράτος για να διατηρείται χαμηλό το συνολικό κόστος. Τα μηνύματα 

από το εξωτερικό για έμφαση στο οδικό δίκτυο, αλλά και από μέλη των 

κυβερνήσεών του για ιδιωτικές σιδηροδρομικές γραμμές δεν επηρέαζαν τις 

παγιωμένες θέσεις του, γνωστές σε όλους, καθώς ακόμη και ξένοι του 

στέλνουν βιβλία τους που υπερασπίζονται τους κρατικούς σιδηροδρόμους. Ο 

Νικόλαος Μαυροκορδάτος ως πρέσβης στο Παρίσι επανέρχεται συχνά στο 

πρόβλημα των σιδηροδρομικών γραμμών που κατασκευάζονται και 

συντηρούνται από το κράτος, προτείνοντάς του διάφορα άρθρα του γαλλικού 
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κυρίως τύπου που συνηγορούν εναντίον αυτής της αποκλειστικής σχέσης: 

επιστολή Ν. Μαυροκορδάτου, Παρίσι 14/26 Φεβρουαρίου 1883, για άρθρο στην 

Revue des Deux Mondes κατά των κρατικών σιδηροδρομικών γραμμών (αρχ. 

Τρικούπη, φάκελος 6, υποφάκελος 155, έγγραφο α΄). Η επιμονή του Τρικούπη 

στο κρατικό σιδηροδρομικό δίκτυο περιέχει ένα πρωθύστερο σχήμα: η 

κατασκευή του εσωτερικού σιδηροδρομικού δικτύου από το κράτος μπορεί να 

ολοκληρωθεί μόνο με βελτίωση της εξωτερικής πίστης της χώρας που θα 

οδηγήσει στην προσέκλυση ελληνικών και διεθνών κεφαλαίων σε σύντομο 

χρονικό διάστημα. Ο ίδιος όμως προβάλλει τις ελληνικές σιδηροδρομικές 

δυνατότητες ως δέλεαρ για τη βελτίωση της εξωτερικής πίστης, πράγμα που 

καταλήγει συνήθως στη σύναψη νέων δανείων (αρχ. Τρικούπη φάκελος 7, 

υποφάκελος 166, έγγραφο α΄).              

Οι ελληνογαλλικές συνομιλίες για την τεχνική αποστολή των Ponts et 

Chaussées στην Ελλάδα δεν επιτρέπουν να ανατραπεί η εικόνα των 

προσχηματικών ελληνικών επιλογών στον τομέα των δημοσίων έργων. Η 

ειδυλλιακή παρουσίαση του Τρικούπη ως έλληνα Colbert που θέλει με τη 

μεσολάβηση της αποστολής των Ponts et Chaussées να διαμορφώσει την 

ελληνική εσωτερική αγορά δεν μπορεί να αντέξει στην αντιπαράθεση με τα 

ποικίλα προβλήματα οικονομικής τάξης που μονοπώλησαν τις συζητήσεις για 

την αποστολή. Σε κανένα σημείο των συνομιλιών δεν υπάρχει η πνοή γενικών 

κατευθύνσεων για την ενοποίηση της ελληνικής εσωτερικής αγοράς. Μια 

σύντομη διεκπεραιωτική επιβεβαίωση του έλληνα πρέσβη στο Παρίσι 

Μαυροκορδάτου ότι στη συνομιλία του με τον υπουργό Δημοσίων Έργων 

παρουσίασε « το σύνολο των δημοσίων έργων που έχει αναλάβει η ελληνική 

κυβέρνηση » είναι η μοναδική νίξη στο αντικείμενο της γαλλικής τεχνικής 

αποστολής. (Légation de Grèce à Paris au ministre des Affaires Etrangères, 6 

novembre 1882, AMAE, Affaires diverses politiques, 6, V 135)2 

Ούτε η Μαρία Συναρέλη, η οποία προτείνει τον παραλληλισμό Τρικούπη-

Colbert, κατορθώνει τελικά να ξεπεράσει την αντίφαση ανάμεσα στην επίφαση 

μιας καθολικής αναμόρφωσης των δημόσιων υποδομών και την ασφυκτική 

δημοσιονομική πραγματικότητα, παραπέμποντας τον αναγνώστη στη 

διαπίστωση του Jean Bouvier « σε ένα τέτοιο τύπο κράτους, τέτοιος τύπος 
                                                
2 Βλ. Παράρτημα αρχείων νο 2 
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δημόσιων οικονομικών », « à tel type d’état, tel type de finance », J. Bouvier, 

Initiation au vocabulaire et aux mécanismes économiques contemporaines (XIX-XXe 

siècle).  

 

ΙΙ. Οι περιπέτειες των μηχανικών του γαλλικού κράτους μεταξύ 

Τρικούπη και Δηλιγιάννη 

 

α. Η ναυτική αποστολή 

 

Η τεχνική αποστολή δεν ήταν η μόνη γαλλική αποστολή στην Ελλάδα. 

Είχαν προηγηθεί η γαλλική στρατιωτική και η γαλλική ναυτική αποστολή. Η 

ναυτική αποστολή  υπό το ναύαρχο Lejeune ήταν για τους Γάλλους η πιο 

επιτυχής από τις τρεις κυρίως επειδή είχε οδηγήσει στην αγορά των γαλλικών 

υποβρυχίων από το ελληνικό κράτος. « Ο αξιότιμος ναύαρχος έφυγε από την 

Ελλάδα το καλοκαίρι του 1890... με τη βεβαιότητα ότι άφηνε στην Ελλάδα νέα 

υποβρύχια και πληρώματα ικανά να τα χειριστούν», έγραφε ο Gaston 

Deschamps στο La Grèce d’aujourd’hui. Ήταν μια αγορά που σχεδιαζόταν ήδη 

από το 1877 σύμφωνα με τη Société Nouvelle des Forges et Chantiers de la 

Méditerranée. Η εταιρεία ισχυριζόταν ότι το συμβόλαιο υπογράφηκε το 1880 και 

αφορούσε την κατασκευή δύο πολεμικών πλοίων και έξι τορπιλακάτων αλλά 

χρειαζόταν «την έγκριση του ελληνικού Κοινοβουλίου»(Note de la Société 

nouvelle des Forges et Chantiers de la Méditerranée remise au Ministre des Affaires 

Etrangères, 13 octobre 1881, Archives du Ministère des Affaires Etrangères (AMAE), 

Affaires diverses politiques, v. IV, 6, n. 134)3.  

 

Η ολοκλήρωση αυτού του συμβολαίου υπήρξε χρονοβόρα: «Παρά τη 

μεσολάβηση του αντιπροσώπου  μας [της Compagnie des Forges et Chantiers], 

διοικητή Lejeune, ο οποίος απολαμβάνει στην Ελλάδα μεγάλης και 

δικαιολογημένης εκτίμησης και επιρροής σε όλα τα στρατιωτικά και ναυτικά 

ζητήματα » και παρά την πρόσκληση του γάλλου μηχανικού Cousin από την 

                                                
3 Βλ. Παράρτημα αρχείων νο 3 
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ελληνική κυβέρνηση « για να λάβει μέρος στην επιτροπή της ελληνικής 

Κυβέρνησης που θα εξέταζε τις προτάσεις διαφόρων γαλλικών και αγγλικών 

εταιρειών » (Lettre du ministre de Grèce à Paris au ministre des Affaires Étrangères, 

19 janvier 1882, AMAE) 4 , η αγορά πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της 

Compagnie des Forges et Chantiers μόλις το 1887 μετά την υπογραφή του 

δανείου με το Comptoir d’Escompte (Comptoir d’Escompte: Nouvel emprunt du 

gouvernement grec au Comptoir d’Escompte de Paris, 3 juin 1887, AMAE, Affaires 

diverses politiques, v. IV, 7, n. 168) 

 Η γαλλική ναυτική αποστολή ασκούσε σαφώς κάποια πολιτική επιρροή, 

αφού η Εταιρεία προσμετρούσε τον επικεφαλής της αποστολής μεταξύ των 

επισήμων εκπροσώπων της, αλλά δεν είχε τον αποφασιστικό ρόλο στην 

υπόθεση. Η οριστική λύση είχε δοθεί από τον πιστωτικό οργανισμό που 

παραχώρησε το δάνειο στην ελληνική κυβέρνηση το 1887. Στο πλαίσιο της 

απόλυτης προτεραιότητας των δημοσιονομικών ζητημάτων η γαλλική 

κυβέρνηση αναγκαζόταν ακόμη και να υπονόμευσει την πολιτική επιρροή που 

είχε αρχικά παραχωρήσει στους επικεφαλής αυτών των αποστολών. Τον 

Οκτώβριο του 1885, με αφορμή μια διαβεβαίωση του Lejeune προς την 

ελληνική κυβέρνηση, ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών ζητάει από τον πρέσβη 

του στην Αθήνα να καλέσει το ναύαρχο Lejeune και να του ανακοινώσει « με 

τον πιο φιλικό και ευγενή τρόπο » τη μη-υποδοχή της πρότασής του από τη 

γαλλική κυβέρνηση. Ο υπουργός τόνιζε: « να επικαλεστείτε υλικές 

αναγκαιότητες και να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πρόσχημα κρίνετε εσείς 

(ο πρέσβης) κατάλληλο » (Dépêche du ministre des Affaires Etrangères au ministre 

français à Athènes, 27 octobre 1885, AMAE, Affaires diverses politiques, v. IV, 6, n. 

129)   

 

 

 

 

β. Η αποστολή των μηχανικών Γεφυρών και Οδών 

 

                                                
4 Βλ. Παράρτημα αρχείων νο 4 
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Η πρώτη ελληνική πρόσκληση έγινε το 1879 και προερχόταν από τον 

Δηλιγιάννη προς τον πρόεδρο της γαλλικής κυβέρνησης και υπουργό 

εξωτερικών Waddingtonˑ το αίτημα ήταν «η επίβλεψη των δημοσίων έργων στο 

βασίλειο της Ελλάδας από ένα γάλλο μηχανικό»: Delyanni à Waddington, 22 avril 

1879, AMAE, Affaires Diverses Politiques, v. IV, 5, n. 111. Οι σχετικές συζητήσεις 

όμως ξεκίνησαν τρία χρόνια αργότερα όταν, επί πρωθυπουργίας Τρικούπη, το 

ελληνικό αίτημα αποκρυσταλλώθηκε για να συμπεριλάβει ένα αρχιμηχανικό 

και τρεις μηχανικούς, οι οποίοι θα αναλάμβαναν «τη διεύθυνση των δημοσίων 

έργων που θα πραγματοποιηθούν στο βασίλειο της Ελλάδας »:  Le Ministre des 

Travaux Publics au Président du Conseil, 24 octobre 1882, AMAE, Affaires Diverses 

Politiques, v. IV, 6, n. 135. Ο υπουργός Δημοσίων Έργων Charles Hérisson 

επέμεινε στη διαπραγμάτευση των οικονομικών όρων της συμφωνίας για τις 

μετακινήσεις των μηχανικών της αποστολής, εφόσον οι αποζημιώσεις τους 

είχαν οριστεί και συμφωνηθεί (50.000 φράγκα/έτος για τον αρχιμηχανικό, 

μέχρι 30.000 φράγκα/έτος για τον μηχανικό), αλλά και για το βοηθητικό 

προσωπικό που θα ερχόταν από τη Γαλλία και θα συνδεόταν με αυτή. Το 

αίτημα για γάλλους εργοδηγούς δε συνάντησε αντιστάσειςˑ ο Τρικούπης 

διαβεβαίωνε ότι « η ελληνική διοίκηση επιθυμεί όσο το δυνατό περισσότερους 

γάλλους εργοδηγούς στην υπηρεσία της… » και ο έλληνας πρέσβης στο 

Παρίσι άφηνε εν λευκώ την επιλογή στο διευθυντή της αποστολής. (Lettre de 

N. Mavrocordatos au ministre des Affaires Etrangères, 6 novembre 1882, AMAE, 

Παράρτημα αρχείων νο 2). O Hérisson πρότεινε εξάλλου οι μηχανικοί της 

αποστολής να είναι αρχικά μόνο δύο. Ο Alfred Rondel5, αρχιμηχανικός του 

Poitiers, ορίστηκε επικεφαλής και ο Boulanger, μηχανικός 2ης τάξης που 

υπηρετούσε στο Royan τον ακολούθησε την 1η Νοεμβρίου 1882. Στα δελτία 

των μηχανικών που καταγράφει η υπηρεσία Γεφυρών και Οδών, έχει 

ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι σε πολλά μέλη του σώματος η έμφαση στη 

μνημειακότητα, την κομψότητα και την πολυτέλεια που αποτελούσε ένα από 

τα συστατικά στοιχεία της εκπαίδευσής τους κατά το Παλαιό Καθεστώς 

συνεχίζει να υφίσταται ως τάση ακόμη και στο τελευταίο τέταρτο του 19ου 

αιώνα. Για τον Alfred Rondel οι παρατηρήσεις το 1876 παρόλο που βεβαιώνουν 

την ικανότητά του σε όλους τους τομείς της υπηρεσίας, επισήμαιναν την 

                                                
5 Bλ. το δελτίο του A. Rondel στο Παράρτημα αρχείων νο 5 
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κλίση του προς « την κομψότητα και την ευχέρεια του στυλ ». Σε συνδυασμό 

με το χαρακτήρα του καταδεκτικό και συμπαθητικό αλλά και « κάπως 

περισσότερο οικείο » ή για άλλους « με κάποια κλίση προς την ειρωνική 

επιτίμηση », ο A. Rondel ήταν ασφαλώς ένα λαμπρό δείγμα του γαλλικού 

συστήματος παραγωγής αξιωματούχων, ένας ικανός εκπρόσωπος των 

κρατικών μηχανικών άξιος για να προαχθεί σε γενικό επιθεωρητή και 

πιθανότατα για να τιμηθεί με τη Λεγεώνα της Τιμής. Σε ποια σημεία όμως 

μπορούσε αυτή η προσωπικότητα να βρεθεί σε επαφή με τις ανάγκες 

σχεδιασμού και επίβλεψης των δημοσίων έργων του ελληνικού κράτους; Και 

υπήρχε καταρχήν αυτή η επιδίωξη από τις δύο πλευρές; Οι περισσότερες 

ενδείξεις πάντως μας οδηγούν στη χάραξη μιας παράλληλης διαδρομής από 

τις δύο πλευρές, την ελληνική και τη γαλλική, στην ύπαρξη δύο παράλληλων 

δρόμων με διαφορετικές στοχεύσεις μεταξύ των οποίων έπρεπε να 

συμπιεστούν και όχι να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των δημοσίων έργων.  

Δύο ακόμη μηχανικοί θα στέλνονταν αργότερα στο βαθμό που η αποστολή 

θα είχε αποκτήσει επαφή με το πεδίο. Η ελληνική πλευρά δέχθηκε όλους τους 

όρους που πρόβαλαν συντονισμένα το υπουργείο Δημοσίων Έργων και το 

υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Γαλλίας. Μετά από σύντομες 

διαπραγματεύσεις για τη ρήτρα μη τήρησης συμβολαίου που η ελληνική 

πλευρά κατάφερε να μειωθεί σε αποζημιώσεις τριών μηνών, όταν η γαλλική 

αρχικά ζητούσε έξι, η σύμβαση υπογράφηκε στις 8 Νοεμβρίου 1882 για 

διάρκεια τεσσάρων ετών.  

Η αποστολή ξεκίνησε τυπικά τις εργασίες της τον Ιανουάριο του 1883, 

ωστόσο στις αρχές Δεκεμβρίου ο μηχανικός Boulanger ταξίδεψε στο Βόλο για 

να εξετάσει από κοντά τα δεδομένα της εταιρείας σιδηροδρόμων Θεσσαλίας 

(εφ. Ώρα, 6.12.1882). Η κατάσταση ήταν τόσο αποκαρδιωτική ώστε τα 

Χριστούγεννα του 1882 ο Boulanger αναγκάστηκε να ζητήσει «άκρως 

εμπιστευτικά» την επείγουσα επιστροφή του Rondel από το Poitiers πριν 

δεσμευτούν αμετάκλητα με τις επιτόπου αποστολές προσωπικού. 

Mouy au Ministère des Affaires Etrangères, 24 décembre 1882, AMAE, v. IV, 6, 
n. 135 
Dépêche télégraphique 
Athènes le 24 décembre 1882 
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M Boulanger, sous-chef de la mission des ingénieurs français m’écrit 
dernièrement « que les renseignements qu’il a recueillis sur la société des 
chemins de fer de Thessalie sont de telle nature que l’appréciation de M Rondel 
chef de la mission, lui paraît tout à fait indispensable ». Il m’exprime le désir que 
ce dernier, actuellement à Poitiers soit très confidentiellement prévenu de 
l’urgence de son retour en Grèce avant tout envoie de personnel.  
Mouy 

  

Η αποστολή των Ponts et Chaussées είχε αρχικά στη διάθεσή της 20 

γάλλους υπαλλήλους ως βοηθητικό προσωπικό (Ministre des Travaux Publics au 

ministre des Affaires Etrangères, 9 janvier 1883, AMAE), στη συνέχεια 24 (Ministre 

des Travaux Publics au ministre des Affaires Etrangères, 8 février 1883, AMAE) και 

τελικά 37 υπαλλήλους τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς ( Ministre des Travaux 

Publics au ministre des Affaires Etrangères, 2 et 28 juin 1883, AMAE). Συνολικά τις 

δύο χρονιές μέχρι την πρώτη διακοπή του συμβολαίου της αποστολής τον 

Οκτώβριο του 1885 εργάστηκαν στην Ελλάδα 55 γάλλοι υπάλληλοι, κυρίως 

εργοδηγοί των Ponts et Chaussées και άλλο βοηθητικό προσωπικό. Τον Ιούλιο 

του 1884 προστέθηκε στην αποστολή ένας ακόμη μηχανικός των Ponts et 

Chaussés, ο Edouard-Marie Quellenec 6 , που αποσπάστηκε από το Quimper 

(Ministre des Travaux Publics au ministre des Affaires Etrangères, 16 août 1884, 

AMAE), ενώ ο αρχιμηχανικός Léon Pochet 7 , επικεφαλής των εργασιών 

αποξήρανσης της Κωπαΐδας ορίστηκε ότι δεν θα υπάγεται στους όρους της 

σύμβασης της αποστολής των Ponts et Chaussées.  

Η εμπειρία του Léon Pochet στην Ελλάδα δίνει την ευκαιρία να δούμε και 

μια άλλη παράλληλη δραστηριότητα των γάλλων μηχανικών στη χώρα. Την 

ανακάλυψη και πιθανόν τη διακίνηση αρχαιολογικών ευρημάτων που βρίσκουν 

επιτόπου στη διάρκεια των εργασιών τους: αρχαία ελληνική επιγραφή που 

βρίσκεται στο γραφείο του Léon Pochet στη Θήβα, προσπαθεί να τη μεταφέρει 

(μέσω ενός φίλου του) στην Ecole Française στην Αθήνα, γίνεται έλεγχος και 

διώκονται επειδή δεν απαγορεύεται μόνο η εξαγωγή αλλά και η μεταφορά 

αρχαιολογικού υλικού (αρχ. Τρικούπη, φακ. 7, υποφ. 33) 

Οι μελέτες της αποστολής για τα δημόσια έργα ενσωματώνουν το 

χαρακτήρα της πολυτεχνικής ευρύτητας. Ο Rondel ζητάει γνωμοδοτήσεις από 
                                                
6 Βλ. δελτίο του E-M Quellenec στο Παράρτημα αρχείων νο 6 
7 Βλ. δελτίο του Léon Pochet στο Παράρτημα αρχείων νο 7  
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την Comité consultatif de vicinalité πριν προχωρήσει στη χάραξη των οδικών 

αξόνων, παραγγέλνει μελέτες και χάρτες από τη Γαλλία (Ministre des Travaux 

Publics au ministre des Affaires Etrangères, 30 août 1883, AMAE), που κάποιες 

φορές όμως δε φτάνουν στον προορισμό τους (Légation de la République en 

Grèce au ministre des Affaires Etrangères, 13 septembre 1883, AMAE). Χωρίς 

κατάληξη μοιάζουν να είναι και οι ίδιες οι μελέτες της γαλλικής αποστολής. 

Από τη γενική παρουσίαση του έργου της το Μάιο του 1885 (Tableau général 

des Etudes et Opérations confiées à la Mission Française des Travaux Publics de 

Grèce au 1er mai 1885, AMAE, Affaires Diverses Politiques, 6) προκύπτει μία 

εικόνα ανυπέρβλητων δυσχερειών: τέσσερις σημαντικοί οδικοί άξονες της 

Θεσσαλίας, των οποίων η κατασκευή χαρακτηρίζεται από τους γάλλους 

μηχανικούς «στρατηγικής σημασίας και εξαιρετικά επείγουσα για να 

ξεπεραστούν τα προβλήματα από την υπερχείλιση του Πηνειού», καταλήγουν 

να κατασκευάζονται τμηματικά έπειτα από άκαρπο μειοδοτικό διαγωνισμό. 

Στην Πελοπόννησο οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί είναι  περισσότερο επιτυχείς για 

τους οδικούς άξονες του βόρειου τμήματος, αλλά και εκεί υπάρχουν άγονοι 

διαγωνισμοί, όπως, για παράδειγμα, για το δρόμο Καλαμάτας-Σπάρτης. Στις 

σιδηροδρομικές μελέτες υπάρχει στασιμότητα. Οι συγκεντρωτικές 

πληροφορίες για τη δράση της αποστολής τα πρώτα χρόνια από τον πίνακα του 

1887, ο οποίος συντάχθηκε για να στηρίξει τα αιτήματα προαγωγών και 

παρασημοφορήσεων των μελών της αποστολής (Note sur les travaux exécutés 

ou en étude par la mission des Ponts et Chaussées en Grèce, septembre 1887, 

AMAE, Affaires diverses politiques, v. IV, 7, n. 164), δε διαφοροποιούν τη 

συνολικά αρνητική εικόνα. Ο κατάλογος των ολοκληρωμένων εργασιών ή 

εκείνων που βρίσκονταν σε στάδιο υλοποίησης ήταν σύντομος: 9 οδικοί 

άξονες συνολικού μήκους 530 χιλιομέτρων, δύο γέφυρες και τρία λιμάνια, της 

Κύμης, της Πάτρας και της Σκοπέλου, καθώς και η αναμόρφωση της στέγης 

του ανακτόρουˑ δεν αναφέρονται καθόλου σιδηροδρομικά έργα. Ο κατάλογος 

των «εργασιών υπό μελέτη και έτοιμων να τεθούν σε υλοποίηση» ήταν σαφώς 

πιο πλούσιος: πολλά σχέδια οδικών αξόνων, πολλά λιμενικά έργα, 

αποξηράνσεις λιμνών και ελών, θαλάσσιο κανάλι από τον Πειραία στο Φάληρο 

και πλήθος σιδηροδρομικών σχεδίων. Μεταξύ αυτών ο σιδηρόδρομος Πειραιά-

Λάρισας μήκους 345 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 70.000.000 δραχμών που 
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είχε εκπονηθεί ήδη από τις αρχές του 1885 και η σιδηροδρομική γραμμή 

Πελοποννήσου που όμως βρισκόταν ακόμη σε αναγνωριστικό στάδιο χωρίς να 

έχει προϋπολογιστεί. Αργότερα αυτή η γραμμή θα δημιουργήσει προβλήματα 

στην αποστολή που θα κατηγορηθεί για στημένους διαγωνισμούς, «Η γαλλική 

αποστολή και η εφημερίδα Εφημερίς» (Εφημερίς, 18 Ιουνίου 1889) 

Note  
Lorsque le gouvernement français a mis, il y a quelques années, un certain 
nombre d’ingénieurs à la disposition du gouvernement hellénique il a assuré à 
ces Messieurs qu’ils conservaient pendant la durée de leur mission tous leurs 
droits à l’avancement ou l’obtention, le cas échéant, de récompenses 
honorifiques.  
Ces ingénieurs, pendant leur séjour en Grèce, ont exécuté des travaux 
importants et en ont étudié d’autres, et préparé les plans nécessaires à leur 
exécution.  
Le gouvernement hellénique appréciant leurs travaux à leur juste valeur, a eu 
souvent l’occasion de leur exprimer sa satisfaction et leur a accordé des 
distinctions honorifiques en récompense de leur zèle, de leur capacité et la 
précision avec laquelle ils avaient rempli leur devoir. Mais pendant ce temps 
plusieurs de leurs collègues en France, ingénieurs ou conducteurs de travaux, 
ayant les mêmes années de service que ceux qui font partie de la mission qui a 
été envoyée en Grèce, ont acquit des grades et des distinctions honorifiques.  
Le gouvernement français se rendra un compte exact des travaux accomplis 
par ces ingénieurs, depuis leur arrivée en Grèce par le tableau joint à la 
présente note des travaux exécutés ou en étude, dont il ressort en même 
temps, que les dits ingénieurs ont été plusieurs fois déjà proposés par les 
autorités compétentes en France, pour des promotions ou la croix de la légion 
d’honneur 
 
 
Note  
A. Travaux adjugés et en cours d’exécution 
Désignation Nombre Longeur Estimation Total 

Routes 9 530 km 13.915.000  

Ponts 2  770.000  

Port Kymi-Patras-
Scopelos 

3  2.000.000  

Défense de villes 
établis thérmaux 

    

Réconstruction de 
la toiture du 
Palais 

5  530.000  
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Total   17.215.000  

 
 
 
B. Travaux étudiés en projet et prêts à être mis en adjudication  
Désignation Nombre Longeur Estimation  Total 

Routes projets 
nouveaux  

9 373 km 11.480.000  

Routes projets 
d’amélioration et 
de réparation 

4 100 1.500.000  

Pont de 
l’Achéloïs  

1  375.000  

Port de Zante   2.000.000  

Port de Katakolo   1.400.000  

Port de Linos   700.000  

De Salamine 
(quais et bassin 
de radoub) 

  5.050.000  

D’Eleusis   3.000.000  

Travaux divers     

Boulevard de 
Patissia Plan de 
l’Ecole militaire 
et d’Olympia 

  300.000  

Etablissement 
thermal 
d’Edipsos 

  2.500.000  

Travaux 
d’assainissement 

    

Endiguement du 
Penée et du 
Frikkalines 

  2.000.000  

Dessèchement 
du lac Daoukli 

  600.000  
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Dessèchement 
du marais de 
Kolokyshia 

  1.200.000  

Dessèchement 
des marais de 
Phalère 

  35.000  

Canal maritime 
du Pirée à 
Phalère 

  1.100.000  

Elargissement de 
la passe de 
Chalcis 

  1.100.000 34.340.000 

Chemins de fer     

Pirée à Larissa 
études sur le 
terrain voie 1m 
50 

 345 km 70.000.000  

Myli-Tripolis-
Kalamata 
reconnaissance 

 185 km 21.000.000  

Missolonghi-
Agrinion 
reconnaissance 

 42 km 3.300.000 94.300.000 

Total    145.855.000 
 
 
Outre ces tracées la Mission a été chargée 1o du contrôle de 550 km de chemin 
de fer des travaux de l’Isthme de Corinthe et des travaux de la Copaïs et divers 
autres travaux de port. 2o de la réception de tous les travaux construits par le 
service hellénique 3o de l’examen au Conseil de tous les travaux du royaume, 
des réclamations, des décisions relatives au personnel aux alignement du 
budget.  
 
Les propositions suivantes déjà faites depuis plusieurs années nous paraissent 
bien motivées et justes 
 
Noms Titres Propositions Date de pr antérieur 

Gotteland Igénieur de 1 classe Décoration Légion 
d’honneur 

Poroposition faite en 
1882 par le service 
militaire à Verdun  
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Guellennec Ingénieur 2e classe 1re classe Proposition faite en 
1885 

Mencière Paul Sous-chef de section 
du cadre auxiliaire 
conducteur de 4e 
classe 

3e classe Proposition faite en 
1885 

Istria Conducteur 3e classe 2e classe Proposition faite en 
1885 

Maton Désiré Conducteur 4e classe 3e classe Proposition faite en 
1885 

Ponvert Henri  Conducteur 4e classe 3e classe Faite en 1885 

 
 
 

 
Η γαλλική αποστολή είχε λιγότερες δυσκολίες στο να ενσωματωθεί στο 

ελληνικό πολιτικό παιχνίδι. Η τεχνική αποστολή ήταν το προνομιακό πεδίο 

δράσης του Τρικούπη, που επεδίωκε να ενισχύσει τους δεσμούς της Ελλάδας 

με τη Γαλλία, κυρίως στο οικονομικό πεδίο, αλλά και αλλού. Οι Γάλλοι είχαν 

αποδεχθεί ευχαρίστως την πρόσκληση του 1882, κυρίως επειδή στη δεδομένη 

συγκυρία η γερμανική παρουσία στην Ελλάδα γινόταν απειλητική για τα 

συμφέροντά τους: η δραστήρια παρέμβαση του γερμανού πρέσβη Radowitz 

υπέρ των βιομηχανικών συμφερόντων της χώρας του τους είχε ήδη θέσει σε 

συναγερμό. Η Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée ανησυχούσε για 

τις «πιεστικές και εμπεριστατωμένες προτάσεις» του γερμανού πρέσβη για τα 

ναυπηγεία Vulcan. Πρότεινε στο γάλλο πρέσβη de Moüy να αναλάβει 

αντίστοιχες πρωτοβουλίες . (Note de la Société Nouvelle … ο.π.). Η συνέχεια της 

γαλλικής επιρροής στην Ελλάδα πράγματι αποδείχθηκε επισφαλής. Η αλλαγή 

της κυβέρνησης Τρικούπη τον Απρίλιο του 1885 και η συγκυρία της 

οικονομικής κρίσης που μεγέθυνε το έλλειμμα του ελληνικού προϋπολογισμού 

είχαν άμεσο αντίκτυπο στην γαλλική τεχνική αποστολή. Σε πολλά μέλη του 

βοηθητικού προσωπικού δεν καταβάλονταν οι ημερήσιες αποζημιώσεις από το 

Μάιο του 1885. Ο Rondel κινητοποιήθηκε γρήγοραˑ ταξίδεψε στη Γαλλία για να 

ενημερώσει το υπουργείο Δημοσίων Έργων. Σε επιστολή προς τον υπουργό 

Εξωτερικών Υποθέσεων από στη Μασσαλία, παρουσίαζε την πολιτική βάση της 
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«δύσκολης και ευαίσθητης θέσης» στην οποία βρισκόταν η αποστολή. Η νέα 

κυβέρνηση «της αντιπολίτευσης και της αντίδρασης» είχε επικεφαλής τον 

Δηλιγιάννη. Ο Rondel αναφερόταν σε αυτόν προσεκτικά αλλά και με επίγνωση 

της κατάστασης: «χωρίς να  είμαι καθόλου εχθρικός απέναντί του καθώς μου 

έχει ήδη δώσει μαρτυρίες συμπάθειας και καλής πίστης, ο κ. Δηλιγιάννης είναι 

ενοχλημένος από οικονομικές δυσκολίες, τις οποίες ο κ. Τρικούπης δε 

φοβόταν, δεσμευμένος επίσης από υποσχέσεις το λιγότερο ριψοκίνδυνες που 

είχε δώσει όταν διηύθυνε την αντιπολίτευση». Η επιστολή τελείωνε με την 

έκφραση της ανησυχίας του Rondel για το μέλλον της αποστολής και με τη 

διατύπωση ενός αιτήματος: «… οι προσπάθειές μου θα διευκολύνονταν 

εξαιρετικά αν μπορούσα να τις ενισχύσω ηθικά με ένα τίτλο ισοδύναμο με 

εκείνο των συναδέλφων μου στην Αθήνα, του Στρατηγού Vosseur… και του 

ναυάρχου Lejeune…» ( Rondel à Freycinet, Marseille 7 juin 1885, AMAE, Affaires 

diverses politiques, v. IV, 6, n. 135). Το Σεπτέμβριο ο αρχιμηχανικός Rondel 

ειδοποιήθηκε επίσημα από την ελληνική κυβέρνηση για την ανάγκη να μειωθεί 

το μέγεθος της αποστολής στο ελάχιστο δυνατό. Την ίδια στιγμή ο υπουργός 

Δημοσίων Έργων ενημέρωνε το γάλλο πρέσβη ότι «η γαλλική αποστολή στην 

Ελλάδα δεν πρέπει επ’ουδενί να εγκαταλειφθεί» και «ο επικεφαλής πρέπει να 

παραμείνει στο πόστο του παρά τη μείωση των εργασιών και την εν ανάγκη 

χρησιμοποίηση ελληνικού προσωπικού», τονίζοντας ότι «οι προτεινόμενες 

λύσεις υπαγορεύονται από ένα ύψιστο συμφέρον» (Dépêche télégraphique du 

ministre des Travaux Publics au consul général de France à Trieste pour remettre à 

son passage à M. de Mouy, envoyé extraordinaire en Grèce, 8 septembre 1885, 

AMAE, Affaires diverses politiques, v. IV, 7, n. 164).     

Η τεχνική αποστολή πέρασε τον κάβο με κάποιες απώλειες (συμφωνήθηκε 

να παραμείνουν στην Ελλάδα μόνο 18 μέλη από το βοηθητικό προσωπικό), 

αλλά χωρίς μεγάλες ζημιές εκτός από τα συνεχή αιτήματα διαφόρων 

βοηθητικών υπαλλήλων που διεκδικούσαν τις αποζημιώσεις τους για πολλά 

χρόνια μετά την επιστροφή τους στη Γαλλία. Τα προβλήματα δεν είχαν λυθεί 

μέχρι το 1889. Πολλές επιστολές απευθύνονταν στον υπουργό Εξωτερικών 

Υποθέσεων για ποσά ημερομισθίων που έπρεπε να καταβληθούν από την 

ελληνική κυβέρνησηˑ κάποιες άφηναν υπόνοιες για σκοπιμότητα των 

υπεύθυνων της αποστολής που δεν εκτέλεσαν τις πληρωμές αμέσως μόλις 
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άλλαξε η ελληνική κυβέρνηση. (AMAE, Affaires diverses politiques, v. IV, 7, n. 

164). Το Σεπτέμβριο 1886 ο Τρικούπης επανήλθε στην εξουσία και σύντομα 

ξεκίνησε η επεξεργασία μιας νέας σύμβασης ανάμεσα στην ελληνική 

κυβέρνηση και το γάλλο πρέσβη στην Αθήνα de Moüy. Σύμφωνα με τους όρους 

της νέας σύμβασης που υπογράφηκε στις 8 Νοεμβρίου 1886, το πόστο του 

γενικού διευθυντή καταργήθηκε και η αποστολή είχε πιο περιορισμένες 

αρμοδιότητες. Αυτό δεν εμπόδισε τα υπουργεία Δημοσίων Έργων και 

Εξωτερικών Υποθέσεων να δηλώσουν την ικανοποίησή τους για τη διευθέτηση 

που «εν τέλει επανασυγκροτεί …. για την ανάπτυξη της επιρροής μας … μια 

αποστολή που έχει δώσει ανεκτίμητα αποτελέσματα από την άποψη της θέσης 

μας στην Ελλάδα» ( Le ministre des Travaux Publics au ministre des Affaires 

Etrangères, 11 septembre 1886, AMAE, Affaires diverses politiques, v. IV, 8, n. 198).  

Ο Rondel αναχωρεί με τιμές και η αποστολή προσμετράει στο δυναμικό της 

δύο μόνιμους μηχανικούς, τον Gotteland 8  μηχανικό πρώτης τάξης, 

επιφορτισμένο με τις συνεννοήσεις με τη γαλλική πρεσβεία και τον 

Quellennec, μηχανικό δεύτερης τάξης που παραμένει στο πόστο του από το 

1884.  

 
 
  

                                                
8 Βλ. το δελτίο του Abel Hector Gotteland στο Παράρτημα αρχείων Νο 8. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η βιβλιογραφία για τη συγκρότηση και τη δράση του σώματος των 

κρατικών μηχανικών στη Γαλλία, αλλά και γενικότερα των γάλλων μηχανικών,  

γνωρίζει μια σταθερή ανάπτυξη από τη δεκαετία του 1970 μέχρι σήμερα. 

Προέρχεται από δύο βασικές πηγές, που αν και συχνά συναντιούνται στα 

συμπεράσματά τους έχουν συνήθως διαφορετική αφετηρία και καταρχήν 

στόχευση. Η πρώτη πηγή κινείται σε ένα ερευνητικό φάσμα που τοποθετείται 

από την κοινωνιολογία μέχρι την κοινωνική ιστορία και την ιστορία των 

επαγγελματικών ομάδων. Η πηγή αυτή εστιάζει στη συγκρότηση των γάλλων 

μηχανικών μέσα στο γενικό πλαίσιο του γαλλικού κορπορατισμού, που 

ανανεώνεται στα τέλη του Παλαιού Καθεστώτος το 1776 με το βασιλικό 

διάταγμα για τις κοινότητες τεχνών και επαγγελμάτων και περνάει στην 

επαναστατική ανατροπή με τους νόμους d’Allarde-Le Chapelier του 1791 που 

δημιουργούν, για τις πρώτες δεκαετίες τουλάχιστον του 19ου αιώνα, 

επαγγέλματα χωρίς θεσμική εκπροσώπηση. Η ίδια ερευνητική γραμμή 

επισημαίνει το δυαδισμό στη συγκρότηση των γάλλων μηχανικών μεταξύ 

κρατικής υπηρεσίας και βιομηχανικής ανάπτυξης που εκτυλίσσεται στη μακρά 

διάρκεια από το 1750 μέχρι το 1880. Είναι μία μεγάλη πορεία που διανύουν οι 

γάλλοι μηχανικοί προκειμένου να γίνουν από σώμα (corps) επάγγελμα. Η 

βιβλιογραφία που προέρχεται από αυτή την πηγή σπανίως εξαντλείται στους 

μηχανικούς• συνήθως αναφέρεται στο σύνολο του γαλλικού επαγγελματικού 

οικοδομήματος, ασκώντας συχνά κριτική και προτείνοντας διεξόδους που 

ακολουθούν άλλα μοντέλα. Σε σχέση με τους μηχανικούς πάντως  και για την 

περίοδο που εξετάζουμε επισημαίνεται η πρόσδεσή τους στο διοικητικό 

μηχανισμό και συνεπώς ο ρόλος τους ως εκφραστών ενός ορισμένου 

κοινωνικού και πολιτικού μοντέλου, στο πλαίσιο του οποίου η βιομηχανική 

τεχνολογία παρέμενε περιθωριακή.  

Η άλλη πηγή της βιβλιογραφίας για τους γάλλους μηχανικούς είναι εκείνη 

της ιστορίας της εκπαίδευσης και της ιστορίας τεχνών και επιστημών, η οποία 

συνήθως εκφράζεται από ιστορικούς που προέρχονται από τις μεγάλες 

γαλλικές τεχνικές σχολές. Η πηγή αυτή δίνει έμφαση στην τομή που 

αποτέλεσε η École polytechnique και στις βάσεις που έθεσε για τη δημιουργία 

μιας ιδιαίτερης γαλλικής τεχνικής εκπαίδευσης. Η École polytechnique από τη 
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συγκρότησή της δεν είχε διεθνή κλίση, δεν είχε εξωστρέφια, παρόλο που 

απολάμβανε μια μεγάλη φήμη εκτός Γαλλίας. Τίποτε το πραγματικά 

εντυπωσιακό δεν υπήρχε σε αυτό το κενό που διαπιστώνουν για τη μεγάλη 

τεχνική σχολή της Γαλλίας: η Επιτροπή κοινής σωτηρίας είχε ιδρύσει τη σχολή 

για να εξασφαλίσει την εκπαίδευση των μηχανικών του Έθνους και αυτός είναι 

ο στόχος της École polytechnique μέχρι σήμερα. Η παγκόσμια φιλοδοξία βέβαια 

του επιστημονικού της προγράμματος και η συγκρότησή της ως θεσμικής 

έκφρασης του Διαφωτισμού δημιούργησαν κάποτε αμφισημίες και εντάσεις. Η 

υποταγή της όμως στις σχολές των εφαρμοσμένων τεχνών έλυναν συνήθως 

το πρόβλημα εις βάρος της εγκυκλοπαιδικής της αποστολής.  

 

Αυτή η πρώτη προσέγγιση της ιστορίας της τεχνικής αποστολής των Ponts 

et Chaussées στην Ελλάδα ορίζει την κλίμακα στην οποία κινείται η γαλλική 

επιρροή στα δημόσια έργα του ελληνικού κράτους. Μας επιτρέπει επιπλέον 

κάποιες διαπιστώσεις: η ύπαρξη και μόνο της αποστολής δεν αρκεί για να 

θεωρηθεί επιστέγασμα του προγράμματος δημοσίων έργων της τρικουπικής 

περιόδου, ούτε μπορεί να θεμελιώσει τη βαρύτητα του εκσυγχρονιστικού 

προγράμματος στο πλαίσιο των ελληνικών επιδιώξεων. Οι νόμοι που 

ψηφίστηκαν, οι συμβάσεις που υπογράφηκαν και το άθροισμα των χιλιομέτρων 

των οδικών αξόνων και των σιδηροδρόμων που υλοποιήθηκαν δεν μπορούν να 

αποδώσουν τη σημασία των επιστημονικών και τεχνολογικών μεταφορώνˑ 

πολύ περισσότερο δεν μπορούν να υποκαταστήσουν το σύνθετο πλέγμα 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων που όριζαν τις σχέσεις 

της Ελλάδας με χώρες της βιομηχανικά αναπτυγμένης Ευρώπης όπως η 

Γαλλία.   

 

 

  



 

Ελ.Ιστο.Καινο 2015   81 sur 118

 

Βιβλιογραφία (κεφάλαιο ΙΙΙ) 

 

Archives du Ministère des Affaires Etrangères 

 

Archives Nationales 

 

Αρχείο Τρικούπη, ΕΛ.Ι.Α 

Αρχείο Στέφανου Δραγούμη, Αμερικανική σχολή κλασικών σπουδών στην 

Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 

 

εφ. Ώρα, Πρωΐα 

  

Bulletin de la Société d’Economie Politique, Séance du 5 septembre 1891 

 

Γ. Β. Δερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, Αθήνα, 

Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2005, vol. I και vol. IΙ  

 

Ad. F de Fontpertuis, « La Grèce contemporaine, son agriculture et sa situation 

économique », L’Economiste français, 17 décembre 1881 

 

D. Georgiadès, La Grèce économique et financière en 1893. Réponse à M.E-F.-G. 

Law, Παρίσι, Guillaumin,  1893 

 

Basil C. Gounaris, « Greco-Turkish Railway Connection: Illusions and bargains in the 

late nineteenth century Balkans » …., σ. 311-332 

 



 

Ελ.Ιστο.Καινο 2015   82 sur 118

Gaston Deschamps, La Grèce d’aujourd’hui, Παρίσι, Armand Colin, 1894 (4ème 

édition) 

 

Ι. Κοκκινάκης, Νόμισμα και πολιτική στην Ελλάδα 1830-1910, Αθήνα, 

Aλεξάνδρεια, 1999 

 

Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι (1882-1910). 

Γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις, Αθήνα, Μορφωτικό 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 

 

Νο 1. Archives du Ministère des Affaires Etrangères (AMAE), 6/Affaires 

diverses politiques, V.135 

Paris le 24 octobre 1882 

Ministère des Travaux Publics 

Monsieur le Président du Conseil et cher Collègue, M de Freycinet, votre 

prédécesseur, a fait part à M Jarroy du désir manifesté par le gouvernement 

hellénique de confier à un Ingénieur en chef et à trois ingénieurs ordinaires des 

Ponts et Chaussées la direction des travaux publics à exécuter dans le 

royaume de Grèce.  

Sur les indications de M de Freycinet, mon administration s’est mise 

directement en rapport avec la Légation de Grèce à Paris, et le choix de 

l’Ingénieur en chef ainsi que les conditions générales sous lesquelles la mission 

s’effectuera, ont été arrêtés d’un commun accord. Il me paraît toutefois 

nécessaire, dans l’intérêt de la dignité et de l’autorité des Ingénieurs qui 

représenterons à l’étranger un des grands corps nationaux de France que leur 

situation en Grèce ait été l’objet d’une entente officielle entre le Ministre des 

Affaires Etrangères et le représentant du Gouvernement hellénique.  

Je vous serai obligé, en conséquence, Monsieur le Président du Conseil et cher 

collègue, de vouloir bien vous concerter avec M le Ministre de Grèce à Paris, 

pour arrêter, d’une manière définitive, les stipulations d’après lesquelles mon 

administration mettra quatre Ingénieurs des Ponts et Chaussées à la disposition 

du gouvernement grec.  

Afin de constituer la mission dans les meilleurs conditions possibles, M 

l’Ingénieur en chef Rondel, chargé de la diriger, et l’un des Ingénieurs ordinaires 

seront seuls désignés dès maintenant. Ce ne sera qu’après quelques semaines 

de prise de connaissance du pays et d’étude générale du programme de 

travaux dressé par le gouvernement grec que les deux autres Ingénieurs 

ordinaires seront appelés à compléter le personnel de la mission.  
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L’administration des Travaux publics n’aura pas à intervenir dans le choix des 

agents subalternes, sauf lorsqu’il s’agira de conducteurs des Ponts et 

Chaussées ; l’administration devra dans ce cas les autoriser préalablement à se 

mettre au service du gouvernement grec.  

La question des traitements accordés à l’Ingénieur en chef et aux Ingénieurs 

ordinaires a été résolue dès le début, et je n’ai pas à revenir sur les conditions 

faites à ce sujet. Mais les frais du voyage en Grèce, pour l’aller et le retour, 

n’ont pas été fixés. Le principe seul en a été admis par M le Ministre de Grèce. 

Ils seront je n’en doute pas, facilement arbitrés entre la Légation et le Ministère 

des Affaires Etrangères dans les conditions d’usage en pareille matière.  

Dans la pensée de M le Ministre de Grèce, les engagements de son 

gouvernement envers les Ingénieurs de la mission auraient une durée de quatre 

ans, et une indemnité spéciale serait allouée en cas de rupture du contrat par le 

fait du gouvernement hellénique. Je vous prie de vouloir bien faire préciser 

nettement ces deux points, durée de la mission et stipulation d’un dédit en cas 

de renvoi avant l’expiration de la période convenue. Le dédit me paraîtrait 

pouvoir être fixé au montant de quatre ou six mois de traitement.  

Les frais de bureau personnel et matériel demeureront entièrement à la charge 

du gouvernement grec. Les frais de tournées pourront être remboursés sur 

mémoires d’après les dépenses réelles, ou faire l’objet d’un tarif spécial par jour 

et par kilomètre, comme il est d’usage dans mon Administration.  

Ainsi que je vous l’ai dit plus haut, Monsieur le Président du Conseil et cher 

Collègue ces conditions ont été arrêtées en principe entre M le Ministre de 

Grèce et M Rondel. Mais je désire qu’elles soient officiellement acceptées et ne 

puissent être contestées ultérieurement.  

J’appelle en terminant votre bienveillante attention sur l’urgence toute 

particulière que présente cette affaire.  

… 

Le Ministre des Travaux Publics  

Ch. Hérisson  
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Νο 2. Légation de Grèce à Paris au ministre des Affaires Etrangères, 6 

novembre 1882, AMAE, Affaires diverses politiques, 6, V 135 
Paris le 6 novembre 1882 

Monsieur le Président,  

A son Excellence, Monsieur Duclerc, Président du Conseil, Ministre des Affaires 

Etrangères 

Je m’empresse de répondre à la lettre que vous m’avez fait l’honneur de 

m’écrire en date du 30 octobre relativement à la mission des ingénieurs français 

qui doivent se rendre en Grèce.  

Je suis heureux de constater que sauf un point d’importance toute secondaire 

d’ailleurs, je suis à même d’accepter toutes les conditions posées dans l’office 

auquel j’ail l’honneur de répondre. Mais avant d’entrer dans les détails que la 

question comporte je tiens à exprimer au nom du gouvernement de sa Majesté 

Hellénique, mes remerciements chaleureux pour le bienveillant accueil que le 

cabinet français a bien voulu faire à la demande de la Grèce et pour 

l’empressement avec lequel M le Ministre des Travaux Publics a bien voulu 

rechercher ce qui pouvait le mieux convenir à nos besoins.  

Lors de mon premier entretien avec M le Ministre des Travaux Publics j’eus 

l’honneur de lui faire connaître l’ensemble des travaux publics que le 

gouvernement hellénique a entrepris et dont j’avais donné un résumé à son 

Excellence Monsieur le Président du Conseil M le Ministre des Travaux Publics 

recommanda entre les noms qui se présentaient à son choix, M A. Rondel, 

Ingénieur à Chef à Poitiers, comme chef de la Mission. M Rondel fut agréé par 

le gouvernement hellénique et j’ai été chargé en même temps d’adhérer à la 

proposition tendant à ce que le chef de mission et une seule des personnes qui 

devront l’accompagner se rendent en Grèce pour le moment. Les deux autres 

ingénieurs, d’après ce système, ne seraient appelés que lorsque leurs 

collègues auront conféré avec M le Président du Cabinet hellénique sur les 

travaux à exécuter et auront connu de plus près les besoins du pays.  

Quant aux conducteurs de travaux d’après ce que m’écrit M Tricoupi Président 

du Conseil des Ministres l’administration grecque désirerait en avoir plusieurs à 

son service, mais je reconnais qu’il serait préférable qu’ils fussent choisis par M 
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l’Ingénieur en chef lui-même ou par les ingénieurs sous ses ordres. C’est dans 

ce sens que je me suis entendu avec M Rondel. Je prends acte toutefois de la 

bienveillante intention que vous m’annoncez de la part de M le Ministre des 

Travaux Publics d’accorder aux conducteurs des Ponts et Chaussées dont nous 

aurions besoin, l’autorisation nécessaire pour qu’ils puissent se mettre au 

service du gouvernement grec.  

La question des traitements a été résolue définitivement quant à l’Ingénieur en 

chef qui recevra 50.000 fr. par an. Les ingénieurs secondaires recevront au 

maximum 30.000 frs.  

Mais ainsi que j’ai eu l’honneur de m’en expliquer avec M le Ministre des 

Travaux Publics, il se pourrait que, parmi les différentes offres de service qui se 

présenteront un ingénieur fut agréé par les espérances qu’il donne, bien que 

par l’ensemble de ses services il n’eût pas droit au même traitement qu’un de 

ses collègues plus expérimenté ou plus ancien. Je pense qu’il serait juste dans 

ce cas que leurs traitements respectifs, de même qu’ils ont inégaux en France, 

le fussent aussi en Grèce. On pourrait donc dire peut être que les traitements 

des ingénieurs secondaires varieraient entre 25 et 30000 frs. C’est là d’ailleurs 

un détail sur lequel nous nous en remettons complètement à la décision du 

Ministère des Travaux Publics. 

L’accord est parfait sur la durée de la mission qui est fixé à quatre années. 

Nous sommes également d’accord sur les frais de bureau du personnel et de 

matériel, que le gouvernement royal prend à sa charge. Les ingénieurs français 

recevront en outre leurs frais d’aller et de retour, ainsi que les frais de tournée 

pour service dans l’intérieur du royaume, soit sur les mémoires établissant les 

dépenses faites, soit d’après un tarif spécial par jour et par kilomètre, comme il 

est d’usage dans l’administration française. Reste un dernier point sur lequel je 

me permettrai de demander une petite modification qui sera je l’espère agréée 

par l’administration française. Je veux parler du cas où le contrat à intervenir 

serait rompu par le fait de l’autorité hellénique avant l’expiration de la période 

convenue. Je crois en effet, Monsieur le Président, que, en égard aux 

traitements très suffisants accordés par le gouvernement hellénique et aux désir 

naturel d’une administration de n’être pas entravée dans sa liberté d’action et 
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d’estimation, il conviendrait de fixer le dédit en question au montant de trois 

mois de traitement.  

M Rondel que j’ai eu l’occasion d’entretenir sur cette question, m’a assuré qu’il 

considérait une somme équivalente à un traitement trimestriel comme une 

ample indemnité et j’espère que M le Ministre des Travaux Publics voudra bien 

accepter cette solution. Je suis d’ailleurs convaincu que ce cas ne se 

présentera pas dans la pratique, ou se présentera si exceptionnellement qu’il y 

aura tout avantage à s’en remettre aux décisions du gouvernement hellénique.  

Je pense, M le Président que toutes les questions se trouvent ainsi entièrement 

résolues et j’ai tout lieu de croire que le gouvernement royal n’aura qu’à se 

féliciter de s’être adressé dans cette circonstance au gouvernement de la 

France de même que les ingénieurs français n’auront qu’à se louer de l’accueil 

qu’ils recevront en Grèce et de la reconnaissance qui sera accordée à leurs 

services et à leur mérite.  

Veuillez agréer … 

N. Mavrocordatos  

 

 

No 3. Note de la Société nouvelle des Forges et Chantiers de la 
Méditerranée remise au Ministre des Affaires Etrangères, 13 octobre 

1881, Archives du Ministère des Affaires Etrangères (AMAE), Affaires 
diverses politiques, v. IV, 6, n. 134. 

13 octobre 1881 

Société nouvelle des Forges et Chantiers de la Méditerranée  

Note remise à Monsieur le Président du Conseil, Ministre des Affaires 

Etrangères au sujet de la construction de six navires cuirassés projetée par le 

Gouvernement hellénique 

A la suite de pourparlers remontant à l’année 1877 la Société Nouvelle des 

Forges et Chantiers de la Méditerranée a signé le 6 mars 1880 avec M 

Bouboulis Ministre de la Marine hellénique dans le ministère Coumoundouros, 

deux marchés ayant pour objet l’un la construction de deux navires blindés 

conformes aux plans et spécifications annexés, l’autre la livraison de six 
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bâtiments lance-torpilles semblables à ceux que la Compagnie a exécutés en 

1878 pour le compte du Gouvernement français.  

En vue de s’assurer  cette importante entreprise, la Compagnie des Forges et 

Chantiers n’a pas hésité à accepter, pour le paiement des sommes à en 

provenir, un système d’atermoiement, inusité, mais qui s’imposait par suite de la 

situation des finances de la Grèce. Les contrats précités renfermaient une 

clause par laquelle leur validité était subordonnée à l’approbation de la 

Chambre des Députés Hellénique. Or, la chute du Ministère Comoundouros, 

survenue en mai 1880, l’avénement du Cabinet Tricoupis, la dissolution de la 

Chambre, le retour aux affaires de M Comoundouros et de son parti, ayant 

provoqué dans le pays une agitation politique assez intense pour détourner 

momentanément les esprits des affaires pratiques, le Gouvernement n’a pas 

jugé jusqu’à ce jour opportun de poser devant le Parlement la question si 

populaire qu’elle fût, de l’augmentation des forces navales de la Grèce; et de 

demander aux Représentants du pays l’approbation des contrats de 1880; cette 

approbation d’ailleurs ne fait doute pour personne et ne constitue aux yeux 

même du Ministre signataire de ces contrats qu’une pure formalité.  

Toutefois, le temps écoulé depuis le mois de mars 1880 n’a pas été absolument 

perdu.  

D’une part, il a été passé outre, en considération de l’urgence, à l’exécution des 

navires porte-torpilles sont le nombre, fixé à six par le marché du 6 mars 1880, 

a été porté à huit sans parler d’un certain nombre d’embarcations de cette sorte 

qui ont été commandées en Angleterre.  

D’autre part, le programme de la reconstitution de la flotte, sous le double 

rapport de l’effectif et de l’échantillon des cuirassés en projet a été manié et 

remanié. Le nombre de ces navires qui était fixé à deux par le marché de 1880 

a été porté à six. Après des hésitations prolongées et de fréquents revirements 

dans les idées de l’Amirauté hellénique, le type de ses engins de guerre a été 

arrêté d’une façon qui paraît devoir être définitive.  

Associée intimement à ces études, la Compagnie des Forges et Chantiers de la 

Méditerranée n’a pas cessé d’y prendre une part prépondérante par l’entremise 

de son représentant M le Commandant Jehenne, qui jouît en Grèce d’une 
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autorité et d’une influence méritées dans toutes les questions militaires ou 

maritimes. La Compagnie n’a marchandé au Ministère ni ses efforts, ni son 

concours. Toutes les ressources techniques d’un personnel d’élite et tous les 

moyens matériels que cette Société possède ont été mis, gratuitement, et sans 

réserve, à la disposition du Gouvernement grec.  

C’est ainsi que, dans la période de quatre années écoulé de 1877 jusqu’à ce 

jour, M Lagane Ingénieur en Chef de la Compagnie aux Chantiers de la Seyne, 

et les Ingénieurs qui l’entourent ont été appelés à rédiger, sous le contrôle 

supérieur de M Dupuy de Lôme, 17 projets différents.  

Le premier de ces projets fût livré au Gouvernement Grec en février 1877. En 

mars de la même année, il en fut rédigé deux et en avril deux autres.  

Après un sommeil de deux ans la question est reprise. Elle donne lieu, en 1879 

à quatre études dont la dernière semble tellement définitive que la spécification 

du navire proposé est traduite en langue grecque pour être annexée au marché.  

Le Ministère Comoundouros ayant fait place au Cabinet Tricoupis, tout est resté 

de nouveau en suspens. C’est seulement au commencement de la présente 

année que l’affaire a été remise sur le tapis, mais suivant des bases nouvelles 

motivées par le changement survenu dans le mode de fabrication des 

cuirasses. En conséquence, la Compagnie a dû présenter en juin dernier deux 

nouveaux types, en juillet deux autres et enfin en août un dernier type qui 

accepté “ne varietur” par une Commission de douze officiers nommée à cet 

effet peut être considéré comme définitif.  

Il est bon d’ajouter que ces nombreux projets devaient être accompagnés de 

devis et de plans d’autant plus minutieusement établis qu’ils étaient destinés à 

édifier un client lointain avec lequel aucune discussion contradictoire n’était 

possible.  

En présence de ces précédents qui créaient incontestablement entre la 

Compagnie et le Gouvernement grec un lien tout au moins moral, celle-ci se 

considérait comme assurée, selon ce qui lui avait été d’ailleurs verbalement 

annoncé, que la construction de six navires projetés lui serait exclusivement 

réservée; mais à la suite des délais survenus, elle a vu surgir inopinément 
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devant elle la double concurrence des établissements anglais et des chantiers 

allemands.  

Si la première de ces compétitions s’est maintenue jusqu’ici sur le terrain 

industriel et économique et n’a fait jouer en sa faveur, ostensiblement du moins, 

aucun ressort politique il n’en est pas de même de la seconde.  

Ce n’est un secret pour personne que le Prince de Bismarck entoure l’Industrie 

Allemande dans tous les pays où son Gouvernement exerce quelque influence, 

d’une vive et active sollicitude. Ayant entrevu, dans les projets trop ébruités de 

la Grèce, une occasion de favoriser un établissement allemand de construction 

navale, le “Vulcan” dont il entre dans la politique du Chancelier d’activer le 

développement, il vient d’envoyer à Athènes M le Capitaine de Vaisseau Jung 

avec mission de réclamer de concert avec M de Radowitz Ministre de Prusse à 

Athènes, tout au moins une fort part dans les travaux projetés par le 

Gouvernement hellénique.  

Ce gouvernement cédera-t-il aux suggestions plus ou moins impérieuses du 

Ministre allemand? La politique conduira-t-elle le Cabinet de M Comoundouros 

revenu maintenant au pouvoir à mettre en oubli les droits moraux que crée à la 

Compagnie le concours assidu et sans réserve qu’elle donne depuis quatre ans 

au Gouvernement de la Grèce pour la reconstitution de son armement 

maritime? Ces doutes ne la laissent pas sans inquiétude.  

Tout au moins voudrait elle, sans prétendre entraîner le Gouvernement de la 

République au delà des limites d’une intervention raisonnable, être mise en 

mesure de combattre ses concurrents à armes égales. Elle fera remarquer que 

dans cette affaire ses intérêts particuliers ne sont pas seuls en jeu, puisque la 

construction des six cuirassés, qui représente une valeur de plus de 25 millions 

de francs, assurerait pendant un an le salaire de 5000 de nos ouvriers 

maritimes et procurerait à la métallurgie française, pour la fourniture des 

matières premières entrant dans ces constructions un débouché de 12 à 13 

millions.  

Par ces considérations, la Compagnie ose espérer que Monsieur le Président 

du Conseil Ministre des Affaires Etrangères, daignera autoriser le Ministre de 

France à Athènes, à suivre M de Radowitz sur le terrain où celui-ci s’est placé 
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le premier et à faire connaître au Cabinet hellénique le prix que le 

gouvernement de la République attacherait à ce que les intérêts de l’industrie 

française ne fussent pas sacrifiés à une pression politique.  

Une telle démarche accomplie par un Ministre, jouissant comme M le Comte de 

Mouy d’une autorité personnelle et d’une influence incontestées, serait prise 

sans nul doute en considération par les Ministres grecs.  

Il serait d’ailleurs facile à M le Comte de Mouy de faire comprendre à ces 

ministres qu’il serait parfaitement injuste de faire profiter les concurrents 

nouveaux des études qui sont l’ouvrage de la Compagnie et des archives 

volumineuses créées par ses soins et à ses dépens. De telle sorte que ces 

ouvriers de la dernière heure auraient le profit de travaux dont nous n’aurions 

que le mérite et la peine.  

Paris le 13 décembre 1881 

Pour les administrateurs  

Le Vice président Dupuy de Lôme 

Le Président du Conseil d’administration…. 

 

No 4. Lettre du ministre de Grèce à Paris au ministre des Affaires 

Étrangères, 19 janvier 1882, AMAE 

Paris le 19 Janvier 1882 

Monsieur le Ministre 

Le Gouvernement hellénique ayant reçu des propositions de la part de plusieurs 

établissements Français et Anglais en vue de compléter la flotte royale par la 

construction de six navires cuirassés, vient d’instituer une Commission 

composée d’hommes compétents et chargée d’opiner sur l’offre la plus 

avantageuses. En me communiquant ce qui précède, le Ministre de la Marine 

m’exprime le désir qu’un Ingénieur étranger prenne part aux délibérations et 

donne son avis sur les questions qui seront soulevées au sein de cette 

Commission et son choix s’est porté sur l’officier de la Marine Française attaché 

à l’Arsenal de Toulon, M. Cousin, dont la compétence en cette matière est hors 
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de doute. Il y a déjà quelques temps qu’un de vos prédécesseurs, sur notre 

demande, à autorisé cet Ingénieur à se rendre en Grèce, et à se mettre à la 

disposition de M le Ministre de la Marine. Nous possédons la certitude que 

pareille proposition émanant du Gouvernement royal recevra également de 

votre part une accueil favorable, et je vient d’être chargé de vous la soumettre 

en son nom.  

Une indisposition me retient depuis quelques jours chez moi et m’empêche de 

me rendre à votre Cabinet afin de vous expliquer l’importance que nous 

attachons à l’envoi en Grèce, pour un délai qui n’excèdera pas le mois, de M. 

Cousin et la nécessité que le départ de celui-ci ait lieu le plus promptement 

possible. Je m’en rapporte du reste à VE pour qu’elle apprécie elle même les 

motifs qui justifient notre demande et je fais appel à sa bienveillance pour 

qu’elle veuille bien la prendre en sérieuse considération et accorder par 

dépêche télégraphique si faire se peut, des ordres nécessaires à cet Officier de 

la Marine française pour qu’il se mette en route sans retard. J’ose espérer que 

le Gouvernement de la République Française qui a donné à la Grèce tant de 

preuves de bienveillance à son égard, ne lui refusera passer cette circonstance 

son concours dans une oeuvre aussi importante que patriotique.  

Permettez moi de vous ajouter que le Vice Consul hellénique à Toulon a reçu 

l’ordre de remettre à M Cousin les fonds que son voyage et son séjour à 

Athènes nécessiteraient pour le cas où, comme je l’espère, votre réponse serait 

affirmative.  

Le Ministre de Grèce  

Braïlas Armeni 

 

Νο 5. Το δελτίο του Alfred Rondel από τις Archives Nationales 

(F/14/11504): βιογραφία και παρατηρήσεις της υπηρεσίας του ανά έτος 

Rondel Alfred, Marie, Henri 
Né à Paris: 1er Xbre 1827 
1er novembre 1846: Elève de l’Ecole Polytechnique 
1er octobre 1848: Elève de l’Ecole des Ponts et Chaussées (26e) 
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21 mai 1849: En mission, pendant la campagne, au service général du dépt de 
la Lozère 
1er 9bre 1849: Elève de 2e classe (21e) 
1er juin 1850: En mission pendant la campagne, dans le dépt de la Meuse au 
service du chemin de fer de Paris à Strasbourg et du canal de la Marne au Rhin 
1er 9bre 1850: Elève de 1er classe (26) 
1er juin 1851: Elève hors de concours (25) 
En mission, dans le dépt de la Manche au service du port de Granville 1er 9bre 
1851: nommé ingénieur ordinaire de 3me classe 
1er février 1852: chargé du service de l’arrondt de Aubusson (Creuse)  
16 mai 1852: chargé du service de l’arrondt d’Orange (Vaucluse) 
1er février 1853: chargé du service de l’arrondt d’Avignon (Vaucluse) 
1er février 1855: nommé ingénieur ordinaire de 2e classe 
16 mars 1856: Attaché au service hydraulique dans le département du Nord 
1er 9bre 1856: Attaché au service de la Navigation du Rhône, à la résidence 
d’Avignon. 
12 août 1868: Nommé chevalier de la Légion d’honneur 
30 septembre 1868: Réunira au 4e arrondissement de la navigation du Rhône 
dont il est chargé, le service du 5e arrondissement actuellement confié à …  
1er janvier 1869: Ingénieur ordinaire de 1ère classe 
16 mai 1874: mis sur sa demande en congé illimité et autorisé à passer au 
service de la Cie de navigation maritime Valéry frère et Cie  
1er novembre 1875: Chargé du service ordinaire de l’arrondissement d’Avignon 
et attaché au contrôle de l’exploitation des chemins de fer de Paris Lyon 
Méditerranée  
1er juin 1876: Nommé ingénieur en chef de 2e classe 
16 juillet 1876: Chargé du service ordinaire du département de l’Aube 
12 août 1878: Réunit à ses attribution le service des études du chemin de fer de 
Reuilly-Saint-Loup (Aude) à Vitry-le-François, par Brienne.  
Nouvelle organisation 
1er mars 1879: Chargé du service ordinaire du département de l’Aube, sera 
chargé, en outre, du 1re des études et travaux des chemins de fer ci-après:  
Troyes à Brienne, Brienne à Vitry-le-Fois, St Florentin à Troyes. 
16 septembre 1880: Autorisé à se charger du contrôle technique des études 
entreprises, dans la régence de Tunis, par la société Marseillaise pour 
l’exécution d’un barrage sur la Medjerdah. Il sera considéré comme en mission 
(arrêté du 2 septembre) 
de 16 septembre 1880: l’effet des dispositions ci-dessus est suspendu jusqu’à 
nouvel ordre.  
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du 24 Septembre 1880: Les dispositions de l’arrêté du 2 septembre, dont l’effet 
avait été suspendu jusqu’ à nouvel ordre par une décision du 16 septembre 
recevront leur exécution à dater du 1er octobre 1880. 
16 octobre 1881: chargé à la résidence de Poitiers, du service des études et 
travaux des chemins de fer de Niort à Ruffer …  
1er novembre 1882: Mis à la disposition du gouvernement hellénique pour être 
chargé de la direction du service des travaux publics du royaume de Grèce (il 
sera considéré comme étant en service détaché).  
1er janvier 1884: son traitement est porté à 8000 francs. 
7 février 1884: Sera considéré comme ayant été en congé avec traitement 
entier du 1er au 8 novembre 1882 date de son entrée en fonction au service du 
gouvernement hellénique.  
8 novembre 1886: mis en disposition avec demi-traitement pour défaut d’emploi 
16 juin 1887: mis à la disposition de l’administration de la marine pour être 
chargé des fonctions de directeur des travaux hydrauliques du port militaire de 
Toulon. Il est placé dans la situation de service détaché.  
1er décembre 1889: admis à faire valoir ses droits à la retraite 
13 mars 1898: décède   
 
Rondel fiche 1888 
Famille: Marié: 4 enfants majeurs; 2 filles dont une mariée à un Ingénieur de 
construction navale; 2 fils dont un artiste peintre et le second Marechal de Logis 
d’artillerie.  
 
fiche 1887: 5 enfants-2 filles dont une mariée à un Ingénieur de construction 
navale 3 fils dont un artiste peintre, le 2e M de Logis d’artillerie et le 3e aspirant 
de Marine de 1er classe.  
 
année 1886: Marié le 31 mai 1853: 3 fils- le 1er, artiste peintre, agé de 29 ans, 
le 2e maréchal des Logis d’artillerie, âgé de 23 ans, le 3e aspirant de marine, 
âgé de 19 ans, - 2 filles de 27 et 25 ans; la 1ère célibataire, la 2e mariée à M. 
de Courville, Ingénieur des Constructions navales - Modeste aisance.  
 
Aptitude spéciale: Administration et travaux 
Education: Parfaite 
Caractère: Excellent 
 
Rapports avec les supérieurs, les subordonnés, les autorités, le public: Les 
témoignages les plus élogieux ont été donnés en 1885 à M. Rondel par M. le 
Ministre de France à Athènes.  
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Indication sommaire des services pendant l’année: Direction générale de la 
Mission et de tous les services helléniques qui s’y rattachent. Présidence du 
Conseil Général des Travaux Publics.  
Observations particulières et propositions: de la commission: La Commission, 
estimant qu’une distinction honorifique sera la juste récompense des services 
qu’a rendu M. Rondel comme Directeur de la Mission française des Travaux 
publics à Athènes, renouvelle la proposition qu’elle a faite l’année dernière de 
nommer M. Rondel officier de la Légion d’honneur.  Paris le 25 février 1887 
 
fiche 1885: Observations particulières et propositions: de la Commission:  
M le Ministre de France à Athènes a fait le 4 décembre 1885 la proposition 
suivante en faveur de M. Rondel:  
« En raison des importants travaux exécuté sous la direction de M l’Ingénieur 
en chef Rondel et des heureux résultats obtenus par la mission à la tête de 
laquelle il est placé j’ai l’honneur de proposer à M le Ministre des Travaux 
publics d’élever ce fonctionnaire distingué au grade d’Inspecteur général. Cette 
nomination qui serait le témoignage de la satisfaction du gouvernement de la 
République, serait d’un excellent effet; elle accroîtrait encore la juste influence 
de M Rondel et de la Mission » 
La Commission partage ces vues et estime qu’il importe de relever le plus 
possible le prestige et l’autorité des représentants de la France à l’étranger. 
Mais elle pense que ce but sera bien atteint en ce qui concerne M le Directeur 
de la Mission de Grèce par une promotion au grade d’officier de la Légion 
d’Honneur. La croix d’officier comporte en effet un signe extérieur oastensible et 
constitue d’ailleurs une récompense mieux appropriée tant aux circonstances 
actuelles qu’à la nature des services antérieurs de M. Rondel.  
Nous proposons que M. Rondel soit nommé officier de la Légion d’honneur.  
Paris le 5 février 1886.  
 
fiche 1884: Instruction: Il ne m’appartient pas d’émettre une opinion personnelle 
à cet égard, la compétence me faisant défaut; je me borne à constater la haute 
confiance que le gouvernement hellénique ne cesse de témoigner dans les 
mérites de M. Rondel 
 
Observations particulières et propositions: Le Ministre de France en Grèce: M 
l’ingénieur en chef Ronel, par les nombreux travaux qu’il a fait exécutés en 
Grèce, par la … direction qu’il imprime? à son personnel, s’est acquis ici une 
haute situation. sa haute habilité?? son humilité personnelle, du même que des 
mérites technique lui ont concilié l’estime universelle. Bien que les attributions 
de la Mission française et le nombre de ses membres … aient été diminués par 
suite des embarras actuels du gouvernement hellénique, … elle conserve en 
vertu d’une convention récemment conclue entre le Président du Conseil et la 
légation, une autorité supérieure sur les services des Travaux Publics dans 
l’ordre consultatif. Quand les circonstances seront plus favorables, il est … de .. 
que ces attributions seront considérablement étendues.  
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En raison des importants travaux exécutés sous la direction de M le Ingénieur 
en chef Rondel et des heureux résultats obtenus par la mission à la tête duquel 
il est placé, j’ai l’honneur de proposer à M. le Ministre des Travaux publics 
d’élever ce fonctionnaire distingué au grade d’inspecteur général. Cette 
nomination qui serait le témoignage de la satisfaction du gouvernement de la 
République serait ici d’une excellent effet: elle accroitrait encore la juste 
influence de M Rondel et de sa mission.  
Le ministre de France à Athènes, Cet de Moüys, Athènes 14 Xbre 1885.  
 
Fiche 1883: Observations particulières et propositions: de la Commission 
chargée des propositions d’avancement: M Rondel est Ingénieur en chef de 1re 
classe depuis le 1er février 1881. La Commission propose de lui faire accorder 
en principe, le traitement de 8000 fr. Paris, le 5 décembre 1883.  
 
Instruction: littéraire et scientifique (connaît-il des langues étrangères?): 
complète. Connaît l’Italien, un peu d’anglais et d’allemand. 
 
Rapports: Bon, parfois un peu familiers 
 
Fiche 1876: Service ordinaire de l’arrondissement d’Avignon 
Aptitude spéciale: apte à tout service, mais particulièrement à celui où 
l’élégance et la facilité du style seraient nécessaires.  
Caractère: Bon, ouvert, sympathique; un peu trop enclin à la raillerie.  
 
Observations particulières et propositions 
de l’Ingénieur ordinaire: M Rondel est doué d’une grande intelligence d’un très 
bon jugement et d’une remarquable facilité de travail. S’il n’avait pas quitté le 
service de l’Etat, il serait probablement maintenant Ingénieur en chef, puisque 
quelques uns de ses camarades, moins anciens que lui, ont déjà obtenu ce 
grade. Comme les fonctions de Directeur d’une grand compagnie de transports 
maritimes qu’il a remplies pendant dix huit mois, n’ont pu que profiter à son 
jugement et à son intelligence des affaires, ses droit à l’avancement n(ont pas 
été amoindris et nous reproduisons en sa faveur la proposition du grade 
d’ingénieur en chef dont il a déjà été l’objet en 1873 et 1874: Avignon, le 20 
mars 1876 
 
de l’Inspecteur général: M Rondel est aujourd’hui ingénieur en chef du 
département de l’Aube et je suis certain qu’il sera bien accueilli à raison de son 
caractère conciliant et de ses aptitudes particulières de travail facile, Paris 11 
novembre 1876.  
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fiche 1873: Observations particulières et propositions: De l’Ingénieur en chef: M 
Rondel est donc d’une intelligence remarquable d’un grand sens pratique et 
d’une rare facilité de travail.  
Nous avons fait ressortir précédemment l’importance exceptionnelle des 
travaux exécutés sous la direction de cet ingénieur pour la réparation des 
ovaires occasionnées par la crue de 1856 et pour la défense des centres de 
population de son arrondissement contre les inondations. … 
Aujourd’hui des travaux considérables, dont les projets ont presque tous été 
dressés par M Rondel sont en voie d’exécution, tant à l’amont qu’à la aval 
d’Arles, pour l’amélioration de la navigation, et ont déjà produit des résultats 
très apparents en concordance avec le but qu’on s’était proposé.  
…  
M Rondel est donc chargé d’une très lourde tâche et il s’en acquitte fort bien, de 
manière à mériter toute la bienveillance de l’Administration. … … nous ne 
croyons pas pouvoir différer plus longtemps de le présenter pour la grade 
d’Ingénieur en cher, Lyon le 10 avril 1873. 
…  
 
de l’Inspecteur général: Monsieur Tavernier nous paraît dans les notes ci contre 
rendre justice au mérite et aux services de Monsieur Rondel. A ces notes nous 
n’ajouterons rien. Mais quant aux propositions pour que M Rondel soit nommé 
Ingénieur en chef, c’est pour nous un devoir de les appuyer aussi fortement que 
possible. Paris, le 17 janvier 1874. L’inspecteur général des Ponts et 
Chaussées.  
 
fiche 1868: Observation particulières et propositions de l’Ingénieur en chef: M 
Rondel est un ingénieur aussi distingué par son intelligence et son instruction 
que par son caractère sympathique et sa parfaite honorabilité. Il continue de 
diriger à notre entière satisfaction un service important et compliqué.  
Les grands travaux qu’il a fait exécuter de 1856 à 1869 soit pour la réparation 
des avaries occasionnés para la crue de 1856 soit pour la défense des centres 
de population de son arrondissement lui créent des titres exceptionnels et qu’il 
serait injuste d’oublier;  
… 
Il est donc naturels que nous demandions pour lui outre la décoration, la 1ère 
classe de son grade. Lyon le 29 mars 1868, Tavernier 
 
De l’Inspecteur général: Nous rendons toute justice au mérite et aux services de 
M Rondel; Cet ingénieur distingué parait avoir été oublié, nous ne savons pour 
quelle causse, nonobstant la proposition faite par M Kleitz en sa faveur dès 
l’année 1862 pour la décoration de la Légion d’honneur et celles qui ont été 
faites depuis cette époque et en dernier lieu par M l’Inspecteur Général Perrier.  
Nous joignons notre recommandation à celles de notre prédécesseur et de M 
l’Ingénieur en chef du service spécial du Rhône pour faire accorder à M Rondel 
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la décoration de la Légion d’honneur et l’avancement à la 1re classe, Paris, le 
1er novembre 1868, L’inspecteur général,  
 
fiche de l’Ecole royale Polytechnique: Signalement et notes de l’Elève Rondel 
Alfred Maris Ηenri admis dans le service des Ponts et Chaussés par décision 
du 20 août 1848.  
Fils de Louis Augustin Prosper Rondel et de Louise Aubriet, son épouse 
né le 1er Décembre 1827 à Paris 
Domicile des Parents: son père Directeur de la Banque de Marseille (Bouches 
du Rhône) 
 
 
Νο 6. Το δελτίο του Léon Pochet από τις Archives Nationales F/14/11499: 

βιογραφία και παρατηρήσεις της υπηρεσίας του ανά έτος 

 

Léon Pochet: Né à Nantes, Loire Inférieure 21 mai 1841 

élève de l’Ecole Polytechnique: 1er novembre 1859 

élève de 3me classe à l’Ecole des Ponts et Chaussées le 1er novembre 1861 

en mission dans le département de la Meuse le 1er juin 1862 

élève de 2me classe, le 1er juillet 1862 

En mission dans le département de la Vendée au service ordinaire le 1er juin 

1863 

Elève de 1er classe le 13 juin 1863 

Déclaré hors de concours le 6 juin 1864 

Chargé du service de l’arrondissement de Vendôme (Loir et Cher) le 1er juillet 

1864 

Nommé Ingénieur ordinaire de 3ème classe le 1er Novembre 1864 

Nommé ingénieur ordinaire de 2ème classe 24 décembre 1869 

Mis sur sa demande en congé illimité et autorisé à passer au service de la Cie 

des chemins de fer de Picardie et Flandre et de la Cie l’Habra et la Mactu ??? 

en Algérie 1er Mars 1870 
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Attaché au service du chemin de fer d’Arzeu à Saïda et prolongements 

(Compagnie Franco algérienne) 29 juin 1875 

Cesse d’être attaché au service de la Cie Franco Algérienne 9 décembre 1876 

Remis en activité et chargé du service ordinaire de l’arrondissement d’Orléans 

et attaché  en outre au 1er du … des chemins de fer de Bourges à Gien et 

d’argent à Beaune-la-Rolande- il est élevé à la 1ère classe 1er juin 1879 

chargé en outre du 2e arrondissement (Lignes de Bourges à Gien, et d’argent à 

Beaune-la-Rolande - sections comprises dans le département du Loiret) du 

service du contrôle des travaux des chemins de fer de Bourges à Gien, d’argent 

à Beaune-la-Rolande et de Malesherbes à Bourron (nouvelle organisation) 1er 

janvier 1881 

chargé de l’intérim du service ordinaire du département du Loiret 1er janvier 

1881 

cesse d’être chargé de l’intérim du service ordinaire du département du Loiret 

16 mars 1881 

La section de la ligne de Bourges à Gien comprise dans le département du 

Loiret est distraite du 2e arrondissement du service d’études et de travaux de 

chemin de fer dont il est chargé 1er Décembre 1881 

16 avril 1882: Mis en congé renouvelable et autorisé à entrer en qualité de 

Directeur général des travaux au service de la compagnie française de 

desséchement et d’exploitation du lac de Copaïs (Grèce) 

1er janvier 1884: Nommé Ingénieur en chef de 2e classe 

3 juillet 1886: Nommé chevalier de l’ordre national de la Légion d’Honneur 

16 avril 1887: Maintenu sur sa demande dans la situation de congé 

renouvelable pendant une nouvelle période de cinq années, et autorisé à rester 

au service de la compagnie française de desséchement et d’exploitation du lac 

Copaïs (Grèce) en qualité de Directeur des travaux et de la Compagnie, à la 

résidence de Paris 

10 avril 1889: remis en activité et chargé du service ordinaire du département 

de la Nièvre 
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2 septembre 1890: Un congé d’un mois avec traitement-entier lui est accordé 

pour raisons de santé. 

21 juillet 1891: idem 

1er juillet 1892: Ingénieur en chef de 1e classe 

22 août 1892: Un congé d’un mois avec traitement-entier lui est accordé pour 

raisons de santé 

1er avril 1894: Idem 

1er septembre 1894: Idem  

13 février 1895: Mis à la disposition de M le Ministre de l’Agriculture pour être 

chargé des fonctions d’Inspecteur Général Rapporteur près la Commission de 

l’Hydraulique agricole. Il est placé dans la situation de service détaché.  

12 juillet 1898: Promu au grade d’officier de l’ordre national de la Légion 

d’honneur sur la proposition du Ministre de l’Agriculture) 

1er mars 1899: Chargé à la résidence de Paris du poste d’Ingénieur en chef 

adjoint à l’Inspecteur Général, Directeur du Contrôle des chemins de fer du 

Nord, pour l’Inspection et le contrôle des études et travaux des lignes nouvelles. 

Il est chargé, en outre, du contrôle des études et travaux des embranchements 

de Douai.  

1er Mars 1899: Son traitement est porté à 8.000 francs 

1er Février 1901: Mis à la disposition du Ministre de l’Agriculture pour remplir 

les fonctions d’Inspecteur Général de l’Hydraulique agricole. Il est placé dans la 

situation de service détaché.  

2 août 1901: Nommé officier du Mérite agricole. 

1er avril 1903: Nommé Inspecteur général de 2e classe, hors cadres.  

25 janvier 1906: Nommé Commandeur du Mérite agricole 

20 août 1906: Nommé Membre du Comité d’Electricité  

16 janvier 1910: Décédé. 

 

Ministère des travaux publics 
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M Pochet Léon Annet Pierre  

Notes signalétiques 

Service: du contrôle des Etudes et travaux des lignes nouvelles du réseau du 

Nord 

Services dans l’Administration: ….  

Services étrangers (Militaires ou civils): Siège de Paris: artilleur à la batterie  de 

l’Ecole polytechnique. 1870-1879: Mise en valeur de la plaine de l’habra (Oran) 

Etudes et construction de chemins de fer en Algérie. 1882-1889: Desséchement 

du lac Copaïs en Grèce.  

Position de famille et de fortune: Veuf, sans enfants, quelques très modestes 

ressources 

Constitution et santé:  

Instruction: littéraire et scientifique (connaît-il des langues étrangères): en 1895 

(le même depuis 1892) il est noté: complète (le grec moderne) 

technique et administrative: sommaire en matière de chemins de fer 

Aptitude spéciale:  

Education 

Caractère 

Exactitude et régularité dans le service  

(se livre-t-il à des occupations étrangères?) 

Zèle et activité 

Tenue 

Conduite privée 

Rapports: avec les supérieurs 

avec les subordonnés: en 1892 (département de la Nièvre) il est noté assez 

bons; un peu trop de sévérité   

avec les autorités 

avec le public 
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Indication sommaire des services pendant l’année relevée sur le registre 

matricule  

 

L’Inspecteur général des Ponts et Chaussées Directeur du Contrôle du Réseau 

du Nord: Il serait à souhaiter que M. Pochet put être réintégré au service de 

l’hydraulique agricole comme il le désire, Paris, le 10 Novembre 1899;  

fiche 1885: Note de M. le Comte de Mouy, Ministre de la République française 

en Grèce 

Je suis heureux de rendre le meilleur témoignage des mérites de M. l’Ingénieur 

en chef Pochet, de son zèle assidu dans la direction des importants travaux qui 

lui sont confiés au lac Copaïs, j’ai toujours trouvé en lui le caractère le plus 

sympathique les relations les plus sûres.  

J’ai regardé comme un devoir l’année dernière d’appeler sur lui la haute 

bienveillance de M. le Ministre des Travaux publics. Je le recommande à son 

excellence avec les plus vives instances pour la croix de chevalier de la légion 

d’honneur. 10 novembre 1884. 

 

Note de la Commission 

La Commission croit devoir insister ardemment auprès de M. le Ministre pour 

que la décoration de la légion d’honneur soit accordée à M. Pochet dont les 

notes sont très bonnes, sur lequel nous avons recueilli d’excellents 

renseignements et à qui M. le Ministre de la République française en Grèce 

rend le meilleur témoignage. Paris le 12 janvier 1885 signé: Pascal, Maléziert, 

Collet Maygret 

 

fiche année 1885:  

Indication sommaire des services pendant l’année (relevée sur le registre 

matricule)A Continuation de l’exécution en Régie: 1o du Canal et du Tunnel de 

Karditza (670m); 2o du canal et du tunnel de Himgara (1030m) 3o du Canal et 

du tunnel d’Anthédon (860m) et du Canal de Moriki; Rédaction de Divers 

projets.  

Aussi: 

Du ministre de France en Grèce 



 

Ελ.Ιστο.Καινο 2015   103 sur 118

M l’ingénieur en chef Pochet …ait en Grèce un travail de premier ordre, le 

dessèchement du lac Copaïs. Ce travail, lorsqu’il sera terminé, fera le plus 

grand honneur à notre corps des Ponts et Chaussées: il sera un témoignage … 

des mérites de l’Ingénieur qui l’aura exécuté.  

.. 

 

fiche 1884:  

rubrique: Indication sommaire des services pendant l’année: Achèvement des 

projets de dessèchement du lac Copaïs. Exécution des travaux de l’Emissaire 

Général dit de Karditza, tranchée et tunnel, - et des tunnels de Hunjara et 

Anthédon - des maisons de section. Expropriations pour le passage des canaux 

- direction générale du service des travaux de la compagnie.  

 

1883: Directeur Général des travaux de dessèchement du lac Copaïs - 

Achèvement des projets définitifs- direction des travaux de l’émissaire général - 

tranchée et tunnel de Karditza - Rédaction des projets relatifs aux petits lacs 

Likeri et Paralimni.  

 

 

No 7. Το δελτίο του Edouard Quellennec Archives Nationales F/14/11603 

 

Quellennec Edouard, Marie 
 
Né à Brest (Finistère) 28 juillet 1856 

1er novembre 1876: Entré à l’Ecole Polytechnique 

1er octobre 1878: Elève-Ingénieur de 3e classe à l’Ecole des Ponts et 

Chaussées 

1er juillet 1879: En mission dans le département du Lot au service de la 

Navigation  

1er juillet 1880: En mission dans le département des Basses Pyrénées au 

service maritime 

5 juillet 1880: Déclaré hors concours 

1er octobre 1880: Nommé Ingénieur Ordinaire de 3e classe 
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15 octobre 1880: Chargé, dans le département du Finistère, à la résidence de 

Quimper, du service ordinaire et du service maritime de l’arrondissement du 

Sud, et du 1er arrondissement (lignes de Rosporden à Concarneau … et de 

quimper à Pont l’abbé du ser ice d’études et travaux des chemins de fer de 

Brest au Conquet, de Rosporden à Concarneau, de châteaulin à Camaret etc. 

1er octobre 1881: Le prolongement des chemin de fer de quimper à 

Douarnenez jusqu’à Audierne est rattaché au 1er arrondissement du service 

d’études et travaux dont il est chargé.  

16 juillet 1883: ingénieur ordinaire de 2e classe 

18 mars 1884: Le 1er arrondissement du service de chemins de fer dont il est 

chargé sous les ordres du M l’Ingénieur en chef Fénoux prend le no 3 (lignes  

de … liquidation d’entreprises); Quimper à Douarnenez Quimper à Pont l’abbé 

(études et travaux); Carhaix à la ligne ..  (Réorganisation) 

16 août 1884: Mis à la disposition du gouvernement hellénique pour être 

attaché, sous la direction de M l’Ingénieur en chef Rondel, au service des 

travaux publics du royaume de Grèce. il est considéré comme étant au service 

détaché.  

1er avril 1890: Ingénieur ordinaire de 1e classe 

24 décembre 1890: Reçoit une lettre de félicitations pour les importantes 

réformes qu’il a introduites dans le service des phares et balises de Grèce et 

pour les services inappréciables qui rendront aux navigations les travaux 

entrepris sous sa direction pour compléter l’éclairage des côtes helléniques 

11 juillet 1891: Nommé Chevalier de l’ordre national de la Légion d’Honneur 

25 juillet 1892: Nommé officier d’Académie 

17 octobre 1893: maintenu pour une période indéterminée au service du 

gouvernement hellénique en qualité d’Ingénieur en chef consul et en même 

temps chargé de la Direction technique du chemin de fer Pirée Athènes 

Péloponnèse.  

1er janvier 1895: Mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq ans et 

autorisé à entrer au service de la Compagnie du Canal de Suez en qualité 

d’Ingénieur en chef de la Compagnie.  

21 jullet 1897: placé, sur sa demande, dans la situation de congé illimité.  

1er mars 1899: Nommé Ingénieur en chef de 2e classe 
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29 décembre 1901: Autorisé à accepter les fonctions d’Ingénieur-Consul de la 

même compagnie, à la résidence de Paris 

13 juillet 1909: officier de la Légion d’Honneur 

1er février 1919: Ingénieur en chef de 1er classe 

18 décembre 1925: admis à faire valoir ses droits à la retraite.  

 

fiche année 1925: marié, 1 fils et 1 fille mariés; 1 fils mort pour la France 

 

fiche 1911: Ingénieur conseil de la compagnie du Canal de Suez 

Ingénieur conseil de la Societé de Construction des Port de Pernambuco?? 

(Brésil) 

Ingénieur en chef de la société de construction du Port de Para??? 

Président de la Sé du construction du Port de Rio Grande do sul et de la 

Société de construction du port de Bahia, Administrateur de la Brazil Railway 

Cie 

Observations et propositions de M Hetier, Inspecteur General: M Quellenec 

s’est fait dans la haute industrie une situation éminente, Paris le 1er juin 1912  

 

fiche année 1910: Ingénieur Conseil de la Cie du Canal de Suez, Ingénieur 

conseil de la Société de Construction du Port de Pernambuco, Président de la 

Société de construction du Port de Bahia, Président de la Société du 

construction du Port de Rio grande so Sul, Administrateur des Compagnies 

« Port of Para » « Brazil Railway » et « Rio de Janeiro Tramways Light and 

Power ».  

 

année 1909: Instruction générale: bachelier ès lettres, connaît un peu l’anglais, 

l’allemand, l’italien et le grec moderne.  

Instruction professionnelle, aptitude spéciale, rapports avec les autorités et avec 

le public: parfait 

 

Indication des services pendant l’année: Ingénieur Conseil de la Compagnie 

Universelle du Canal maritime de Suez.  
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Mission spéciale au Brésil pour un groupe financier français: Etudes des ports 

de Pernambuco, Bahia et Rio Grande do Sul 

 

Observations de M Hétier ingénieur en chef: M Quellenec est un ingénieur de 

grande valeur qui s’est fait dans la haute industrie une situation 

exceptionnellement honorable, Paris, le 25 septembre 1909 

 

 

Ministère des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes,  

Direction du Personnel et de la Comptabilité, Paris, le 21 août 1907,  

Le Ministre à Monsieur Quellenec, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées 

de 2e classe, Ingénieur-Conseil à Paris, de la Compagnie universelle du canal 

maritime de Suez.  

Conformément aux dispositions concentrées entre le Département des Affaires 

Etrangères et le Ministère des Travaux Publics, les Représentants du 

Gouvernement de la République à l’étranger doivent adresser chaque année 

des notes détaillés sur chacun des Ingénieurs et Conducteurs des Ponts et 

Chaussées servant dans les différents pays auprès desquels ils sont 

accrédités.  

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien remettre le plus tôt possible à 

l’Agent diplomatique de votre résidence l’une des feuilles signalétiques que 

vous trouverez ci-jointes. Vous voudrez bien faire remarquer à cet agent que si 

cette note ne ‘est pas parvenue le 30 novembre au plus tard, je me verrai forcé 

d’ajourner l’examen des propositions qui pourraient être présentés en votre 

faveur.  

Vous devrez d’ailleurs me transmettre directement dans le plus bref délai la 

seconde feuille signalétique qui comprendre des renseignements précis sur la 

situation que vous occupez et sur les services dont vous avez été chargé 

pendant la présente année.  

Par autorisation: le directeur du personnel et de la comptabilité.  

 

Paris le 28 octobre 1894: A Monsieur le Ministre des Travaux Publics 

Monsieur le Ministre,  
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Conformément aux instructions qui m’ont été transmises par la légation de 

France à Athènes j’ai l’honneur de vous renvoyer ci joint un exemplaire de ma 

feuille signalétique pour l’année 1894; l’autre exemplaire que j’ai remis à la 

légation vous sera adressé par les soin de M le Ministre des Affaires 

Etrangères.  

Veuillez agréer Monsieur le Ministre l’assurance de mon profond respect  

Quellenec  

 

fiche 1894: un peu l’allemand, bien le grec 

Indication sommaire des services pendant l’année: Ingénieur en chef de la 

Mission française, Conseil du gouvernement hellénique, Membre du conseil 

supérieur des Travaux publics; chargé en outre de la direction effective des 

Services Techniques de la Cie des chemins de fer du Péloponèse (555 il en 

exploitation, 101 en construction, 200 à l’étude) 

 

fiche 1895: Indication sommaire: Ingénieur en chef de la Cie du Canal de Suez, 

direction des Travaux entretien et d’élargissement du Canal. Direction des 

Ateliers et des Magasins de la Cie. Exploitation technique du chemin de fer de 

Port Said à Ismailia et des distribution d’eau des villes de Port-Saïd, Ismaïlia et 

Suez.  

Observations particulières et propositions:  

de la commission d’Inspecteur Généraux:  

En 1894, la Commission avait proposé M. Quellenec en première ligne pour le 

grade d’Ingénieur en chef à raison des excellents services qu’il avait rendus à la 

cause française en Grèce. En présence des témoignages flatteurs dont il est 

l’objet de la part de M le Ministre de la République en Egypte (M Quellenec 

rempli les fonctions d’Ingénieur en chef de la Cie du Canal de Suez) la 

Commission pense que cet Ingénieur ne doit par perdre le bénéfice de cette 

proposition. elle insiste donc chaleureusement pour que, cette année, M 

Quellenec soit inscrit au tableau d’avancement pour le grade d’Ingénieur en 

chef, Paris, le 29 février 1890 

 

fiche année 1894 
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Observations particulières et propositions 

de la commission d’Inspecteurs généraux  

En raisons des témoignages flatteurs dont M Quellenec est l’objet, la 

Commission estime qu’il s’est acquis des titres sérieux à l’avancement et le 

propose pour le grade d’Ingénieur en chef de 2me classe, Paris le 9 février 

1895.  

 

Athènes le 20 octobre 1894, le chargé d’affaires de France, J. Maurouard??? 

Les services distingués de M Quellenec sont hautement appréciés du 

gouvernement grec, qui l’a maintenu seul en fonction, lorsque des 

considérations budgétaires l’ont obligé à se priver du concours des autres 

membres de la mission Française des Travaux Publics. il a été récemment 

chargé par l’administration hellénique des études et du projet du grand bassin 

de radoub qu’il est question de créer à Salamine. Ces considérations, venant 

s’ajouter aux services antérieurs de M. Quellenec et à l’oeuvre très étendue 

qu’il a accompli durant sa mission dans ce pays, constituent des titres sérieux à 

sa promotion au grade d’Ingénieur en chef, s’il se trouve d’autre part dans les 

conditions réglementaires voulues pour être proposé pour cet avancement.  

 

fiche 1892: Indication sommaire des services: Ingénieur en chef du service des 

Travaux maritimes et hydrauliques du royaume de Grèce . projets de 

dessèchement de la plaine de Messine et du plateau de Mantinie. Port du Pirée 

(projet complet d’amélioration) - Port de Patras (projet des quais) - Contrôle des 

travaux de routes, de ports, de dessèchements, etc, exécutés par le service 

hellénique - Membre du Conseil des Travaux Publics- Depuis le 1er juin, 

détaché par le gouvernement hellénique à la direction des services techniques 

de la Cie des chemins de fer du Péloponèse - Ingénieur - conseil de l’Ecole 

française d’Athènes pour les fouilles archéologiques de Delphes.  

année 1891: photo: avec les subordonnés: attitude un peu cassante?? 

avec le public: la rudisude ?? de son concours lui a occasionné souvent des 

attaques imméritées.  
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Année 1890: Ingénieur en chef du service des routes, des ports et des travaux 

hydrauliques par tout le royaume (à l’exception des travaux hydrauliques de 

thessalie). Etude de nombreux sujets tels que: Amélioration du port de Pirée 

(quai, douane, bassins du Radoub - 8.000.000) Dessèchement et irrigation des 

plaines de Messinie et d’Arcadie (6.000.000). Dérivation des eaux de 

Stymphalie à Athènes (en quai ??? 182 km, 45.000.000). Chemin de fer 

Métuphit..? d’Athènes (3.000.000). Embellissement de la ville d’Athènes etc. 

Membre du Conseil des Travaux publics. Ingénieur conseil du Ministère de la 

Marine (Phares, Balises etc) 

 

fiche 1889: Ingénieur en chef de la Mission pour la Région du sud et les travaux 

maritimes … 

Observations particulières et propositions: Montholon, Le Ministre 

Plénipotentiaire  

M Quellenec a des titres réels à l’avancement; du moins c’est le sentiment de M 

Tricotais et du Ministre de l’Intérieur de Grèce. Tous deux ne cessent de fair 

son éloge auprès de moi. D’accord avec eux, je sollicite depuis deux ans pour 

cet agent la 1ère classe de son grade, Je veux espérer que cette année ne 

s’écroulera pas sans qu’il obtienne cette satisfaction. Le moment paraissant 

également venu pour M Quellenec d’être admis dans notre ordre national, vu le 

patriotisme et la dignité avec lesquels il s’acquitte de ses fonctions, je me 

permets de le proposer, dès aujourd’hui pour cette haute distinction.  

Le ministre plénipotentiaire.  

 

année 1888: observations 

 

Athènes le 9 octobre 1886: Rapport de l’Ingénieur en Chef Directeur de la 

Mission 

 

fiche 1886: Ingénieur en chef des services de la Mission dans la Région de 

l’Ouest (Achaie et Elide, Messenie, Laconie, Iles Ioniennes et Acarnanie. 

Nombreuses et importantes études ou affaires de Routes, de chemins de fer, 

de dessèchements, de régularisation de torrents de ports de mer etc… Contrôle 
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actif des projets et du service des Ingénieurs du Corps hellénique des Ponts et 

Chaussées et de Compagnies des chemin de fer - membres du Conseil des 

travaux publics.  

 

Observations de l’ingénieur en chef, directeur de la mission de Grèce: M 

Quellenec continue à se distinguer d’une façon tout à fait remarquable dans la 

Mission de Grèce, à laquelle fait le plus grand honneur par sa brillante 

intelligence son entente parfaite des études des travaux et de l’administration et 

son dévouement à toute épreuve.  

Nous avons tout lieu d’espérer que grâce à ces excellentes qualités bien 

appréciées de tous, la Mission Française des Travaux Publics pourra être 

maintenue en Grèce malgré de nouvelles et regrettables réductions imposées 

au gouvernement grec par un impérieux besoin d’économies.  

M Quellenec a déjà 3 ans 1/2 de grade dans la seconde classe et mérite, à tous 

égards, un avancement exceptionnel que nous sollicitons pour lui en proposant 

sa promotion à la 1ère classe d’Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées. 

Athènes le 9 octobre 1886. Rondel 

 

 

Νο 8. Το δελτίο του Abel Hector Gotteland από τις Archives Nationales 

(F/14/11554) 
 

Gotteland, Abel Hector 

Né à Chambéry (Savoie) le 12 septembre 1851 

Elève de l’Ecole Polytechnique le 1er novembre 1871 

Elève Ingénieur des Ponts et Chaussées le 1er novembre 1873 

En missions dans le département de la Haute Savoie au service ordinaire et 

aux études et contrôle de travaux de chemins de fer le 1er juin 1874 

1er juin 1875: En mission dans le département de l’Hérault au service des 

travaux maritimes 

28 juin 1876: Ingénieur ordinaire de 3e classe (11e) 

1er juillet 1876: Chargé du service ordinaire de l’arrondissement de Verdun et 

attaché au service hydraulique de la vallée de la Meuse 
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20 7bre 1876: Cesse d’être attaché au service hydraulique de la vallée de la 

Meuse 

1er février 1878: Mis à la disposition du Ministère de la marine et des colonies 

pour être chargé e la direction des services des Ponts et Chaussées à la 

Nouvelle Calédonie- il sera considéré comme étant au service détaché.  

6 mars 1878: La décision que le mettait à la disposition du Ministère de la 

Marine et des colonies pour être chargé de la direction des services des Ponts 

et Chaussées à la nouvelle Calédonie est rapportée. Il reste chargé du service 

ordinaire de l’arrondissement de Verdun et attaché en outre au service 

hydraulique de la Vallée de la Meuse.  

1er août 1878: Attaché, en outre, au contrôle des travaux des chemins de fer de 

Lérouville à Sedan, attaché, en outre, au 1er arrondissement de la 2 Son du 

Canal de l’Est (partie comprise entre Consenvoye et St Michel) 

29 août 1878: attaché en outre au contrôle des travaux des chemins de fer de 

l’Est.  

Chemins de fer nouvelle organisation:  

1re mars 1879: Chargé en outre du 4e arrondissement du service des études et 

travaux de la ligne de Baroncourt à Etain.  

16 mai 1879: La ligne de Baroncourt à Etain est comprise dans le 3me 

arrondissement (réorganisation) 

16 avril 1880: Cesse d’être attaché au service du contrôle des travaux du 

chemin de fer de Lérouville à Sédan . Attaché en outre au service des études 

de la ligne de Montmédy à Dun ou à Henay en ce qui concerne le tracé dans la 

direction de Dun (études rattachées au 3me arrondissement) 

1er juillet 1880: ingénieur ordinaire de 2e classe 

1er janvier 1881: chargé du 2e arrondissement de l’écluse de Brabant 

inclusivement à la limite des arrondissements de Verdun et de Commercy, à 

Ambly) du service de la 2e section du canal de l’Est (nouvelle organisation). Il 

observe d’ailleurs ses autres attributions.  

16 avril 1881: chargé à la résidence de Lyon, de 2e arrondissement du service 

de la navigation du Rhône et du 3me arrondissement de la 2e section du 

service du contrôle de l’expoitation des chemins de fer de Paris à Lyon et à la 

Méditerranée.  
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depuis 16 avril 1881: Est provisoirement maintenu à Verdun, jusqu’à 

l’achèvement des études qu’il a entreprises pour la construction de ponts 

stratégiques sur la Meuse et le canal de l’Est.  

6 janvier 1883: mis à la disposition du gouvernement hellénique pour être 

attaché, sous les ordres de M. l’Ingénieur en chef Rondel au service des 

travaux publics du royaume de Grèce. Il est considéré comme étant au service 

détaché.  

16 juillet 1883: Ingénieur ordinaire de 1re classe 

13 juillet 1889: Nommé chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur 

13 juin 1892: un congé d’un mois lui est accordé, avec traitement entier imputé 

sur les fonds du Ministère des Travaux publics 

1 août 1892: Nommé Ingénieur en chef de 2e classe 

1 septembre 1893: Un congé d’un mois pour affaires personnelles lui est 

accordé avec traitement entier imputé sur les fonds du Ministère des Travaux 

publics.  

5 novembre 1893: Mis en disponibilité avec demi traitement pour défaut 

d’emploi 

1 mars 1894: mis, sur sa demande, en congé renouvelable de cinq ans, et 

autorisé à entrer, en qualité de Directeur des Travaux, au service de la Société 

lyonnaise des forces motrices du Rhône.  

21 juillet 1897: Placé, sur sa demande, dans la situation de congé illimité.  

1er mai 1900; Mis en congé, sans traitement, pour affaires personnelles.  

1er février 1901: Remis en activité et chargé du service ordinaire du 

département de la Savoie est du service du contrôle des travaux du chemin de 

fer de Moutiers à Albertville.  

16 janvier 1902: service supprimé 

16 avril 1902: chargé en outre, du service du contrôle des études et travaux du 

chemin de fer de Moutiers à Bourg St Maurier  

1er juillet 1902: Ingénieur en chef 1re classe 

1er avril 1906: un congé de trois mois, sans traitement, lui est accordé pour se 

rendre à Madagascar en vue d’y accomplir une mission relative à 

l’aménagement des eaux et à l’installation des forces électriques dans cette 

colonie.  
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1er juillet 1911: son traitement est porté à 12.000 francs 

31 décembre 1912: officier de la Légion d’Honneur (guerre) 

1er février 1914: admis à faire valoir des droits à la retraite 

3 mars 1914: prendra le titre d’inspecteur général honoraire des Ponts et 

Chaussées.  

 

 

fiche 1913: Service étrangers civils et militaires: Engagé volontaire en 1871. 

Mission en Grèce de 1882 à 1893. Lieutenant-colonel du Génie de l’armée 

territoriale.  

Marié 

nombre, sexe et âge des enfants: une fille de 27 ans, Deux garçons, un de 24 

ans et un de 21 ans  

Instruction générale (diplômes, langues étrangères) Bachelier ès sciences  

Langues: le grec moderne, lit l’anglais 

 

avis de M. Luneau (inspecteur général): M. Gotteland n’a pas toute la précision 

ni toute la prévoyance nécessaires pour bien administrer un service aussi 

important que celui dont il est chargé. En revanche, c’est un constructeur 

émérite aussi bien pour les établissements industriels que pour les travaux de 

voirie. 14 9bre 1913.  

 

fiche 1898:  

langues étrangères: un peu le grec et l’allemand 

Indication sommaire des services pendant l’année: Directeur des travaux, à la 

Société Lyonnaise des forces motrices du Rhône, concessionnaire d’un 

distribution d’énergie électrique produite par la dérivation éclusée de zonage 

evemont de Lyon, dont le contrôle est exercé par les Ingénieurs du service 

spécial de la navigation du Rhône 

 

Observations particulières et propositions: J’éprouve quelque embarras à me 

prononcer sur le mérite des services rendus par M Gotteland dans sa position 

actuelle, son action, comme Directeur des Travaux de la dérivation éclusée de 
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Jonages dont on pourvoit en ce moment la mise en eau, me semblant avoir été 

maintes fois paralysée par des influences étrangères. Quant à présent j’en ai 

rien à proposer pour lui. Paris, le 16 décembre 1898; L’inspecteur général des 

Ponts et Chaussées P. de Basir ??? 

 

fiche 1893: Indication sommaire des services pendant l’année: Directeur du 

service des chemins de fer helléniques comprenant: Etudes et rédaction des 

projets des lignes d’Olympie à Karythena (voie de 1) d’Itéa à Bralo, mixte à 

adhérence et cremaillère (voie de 1,44) 

Construction de lignes: 1o par entreprise directe, de Diakophto-Kalavryta, mixte 

à adhérence et crémaillère (voie de 0,75), 2o: par entreprises générales à forfait 

du Pirée à Larissa et à la frontière, et embranchement (voie de 1m 45), de Myli-

Kalamata (voie de 1m) 

Contrôle des études et de la construction des lignes de Pyrgos à Olympie et 

Kyllini, de Krionéri à Missolonghi; Contrôle de l’exploitation des lignes actuelles 

(800 kilom. environ) 

Membre du Conseil des Travaux Publics.  

Observation particulières et propositions 

Référence aux observations et appréciations du conte de Montholon, que rien 

n’est venu modifiér , sinon la nomination de M. Gotteland en qualité d’Ingénieur 

en chef, juste récompense des très distingués services de ce fonctionnaire 

dans la mission qu’il remplit en Grèce, Le chargé d’affaires de France, signé: 

Manronard ??? Athènes, le 14 octobre 1892.  

 

fiche 1892: Directeur au service des chemins de fer helléniques comprenant: 

Etudes et rédaction des projets des lignes d’Olympie à Karythéna (voie de 1 m), 

d’Itéa à Bralo, mixte à adhérence et crémaisère (voie de 1m 44) 

Construction de lignes: 1o par entreprise directe de Diakophto-Kalavryta, mixte 

à adhérence et crémaillère (voie de 0,75) 2o par entreprises générales à forfait, 

du Pirée à Larissa et la frontière et embranchements (voie de 1,45) de Myli-

Kalamata (voie de 1m). Contrôle de l’exploitation des lignes actuelles (800km 

environ). Membre du Conseil des Travaux Publics.  
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fiche 1890: Rapports avec les supérieurs: excellents = avec les subordonnés: 

très populaire, avec les autorités: en excellents termes, avec le public: id., très 

apprécié par les honnêtes gens.  

Indication sommaire des services pendant l’année: Membre du Conseil des 

travaux publics, Directeur du service des chemin de fer du Royaume; contrôle 

de l’exploitation de 700 k. contrôle de la construction de 220 km. Direction de la 

construction à forfait de 400 km de voie large. Construction par entreprises 

directes de 245 km de chemins de fer dont 80 km en cremaillère- rédaction des 

projets de lois, conventions et cahiers des charges pour les chemins de fer.  

Construction de travaux d’assainissement et d’irrigation en Thessalie montant 

de la dépense 5 millions. Etudes et projets divers de conduites d’eau, 

d’établissements thermaux, d’irrigation et drainage.  

Observations particulières et propositions: du ministre de France: M. Gotteland 

a été proposé au grade d’Ingénieur en chef en 1887 par M. Rondel alors 

directeur de la mission française puis par M. Stouklin ??? Inspecteur General. 

Nommé par décret du Roi Georges, directeur des chemins de fer helléniques et 

chef de la mission des travaux publics en Grèce depuis le départ de M Rondel, 

M. Gotteland a des titres sérieux au grade d’ingénieur en chef. Le Président du 

Conseil Hellénique ne cesse de se louer de cet agent et à plusieurs reprises il 

m’a prié de faire valoir les titres de ce dernier à l’avancement. Je le fais bien 

volontiers n’ayant qu’à me louer de M Gotteland et du dévouement qu’il apporte 

à défendre les intérêts français dans l’exercice de ses fonctions. il y a aussi un 

intérêt de service à ce que M Gotteland soit Ingénieur en chef afin d’affirmer 

son autorité vis à vis des membres de la mission et des autorités helléniques  

Montholon, Athènes le 27 8bre 1890. 

 

Année 1889: Le gouvernement grec m’a toujours fait l’éloge de M Gotteland. 

Lorsque les chemins de fer de la Grèce continue… ont été concédés à une Cie 

anglaise à la suite de la déconfiture du Comptoir d’escompte et des prétentions 

excessives du marché financier, M Gotteland a eu une attitude un peu 

indépendant vis à vis du gouvernement grec. Cela lui a valu des rapports assez 

vifs de la part de ce dernier ainsi que de la presse locale. J’ai tout bien du croire 

que ces sentiments hostiles n’ont pas persisté et qu’il ne reste aucun trace de 
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cette période délicate traversé par la mission française. Le ministre 

plénipotentiaire Montholon, Athènes le 30 9bre 1889 

 

fiche 1888: Observations particulières et propositions: Extrait d’une lettre de M 

le Ministre des Affaires Etrangères à M le Ministre des Travaux Publics: Paris, 

le 4 octobre 1888: Monsieur le Ministre et cher collègue, … En renouvelant la 

convention du 9 octobre 1886, M Tricoupis m’a fait connaître, par l’entremise du 

comte de Montholon , son vif désir de voir MM Gotteland et Quellenec, dont les 

services sont hautement appréciés en Grèce, obtenir de notre gouvernement 

les faveurs qui ont déjà été demandées pour eux à plusieurs reprises. Le 

premier a comme vous le savez été proposé pour la croix de chevalier de la 

Légion d’honneur et le second pour une promotion au grade d’Ingénieur de 1re 

classe, Agréez etc. Signé: René Goblet ou Golbet? 

Le Ministre de la République en Grèce: M Gotteland est un agent très méritant. 

Le gouvernement grec l’estime infiniment et M Tricotais insiste tout 

particulièrement en faveur de son avancement ou de son admission dans 

l’ordre de la Légion d’honneur. J’espère qu’il sera possible de lui conférer la 

croix . signé Montholon.  

 

fiche année 1886: Indication sommaire des services pendant l’année: Ingénieur 

en chef des services de la Mission dans la Région de l’Est (Thessalie, Attique, 

Argolide et Corinthie, Arcadie, Laconie, Cycladai et Eubée. Nombreuses et 

importantes études ou affaires de Routes de chemins de fer, de 

dessèchements, de régularisation de torrents, de ports de mer etc. Contrôle 

actif des projets et du service des Ingénieurs du Corps hellénique des Ponts et 

Chaussées et des Cies de Chemins de fer. Membre du Conseil des Travaux 

Publics.  

Observations… de l’Ingénieur en chef, Directeur de la Mission de Grèce: M 

Gotteland a continué cette année à se distinguer brillamment dans la Mission 

Française à laquelle il fait honneur par son intelligence d’élite, son expérience 

des études et travaux et son travail assidu et dévoué.  

C’est grâce à ces qualités à ses services appréciés et à son excellente attitude 

que la mission pourra être maintenue en Grèce, malgré de nouvelles et 
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regrettables réductions imposées au gouvernement grec par un impérieux 

besoin d’économies.  

Athènes le 9 8bre 1886: Rondel??? 

 

de la Commission: A été proposé en 1885 pour la Croix de Chevalier de la 

Légion d’honneur par M Rondel, et cette proposition a été présentée par la 

Commission. Cette même proposition, bien qu’il n’en soit pas fait mention dans 

la note ci-contre, a été reproduite par M. Rondel en 1886 et appuyée d’un 

rapport spécial du 9 octobre 1886.  

La Commission propose (2e fois) M Gotteland pour la croix de chevalier de la 

légion d’honneur. Paris le 25 février 1885.  
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