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Μεγαπόλεις   
2007 2025 (προβολή) 

1, Τόκυο  

35676εκ 

1, Τόκυο 

36400 

2, Μεξικό 

19028εκ 

2, Μουμπάι 

26385εκ 

3, Ν. Υόρκη 

19040εκ 

3, Δελχί 

22498εκ 

4, Σάο Πάουλο 

18845 

4 Ντάκα  

22015εκ 

5, Μουμπάι 

18978 

 

5, Σάο Πάουλο 

21428 

6, Δελχί 

15926 

6, Μεξικό 

21009 

… 

19, Κωνστ/πολη 

10061 

20, Κωνστ/πολη 

12102 

1950 Ευρώπη ΗΠΑ Ιαπωνία 

2000 Λ.Αμερική, ΗΠΑ Ασία 

2015 Ασία, Αμερική, Αφρική, Ευρώπη,  



1. Η πόλη του Μεξικού 
 

Ηπόλη του Μεξικού βρίσκεται σε υψόμετρο 2260μ  

Κατοικήθηκε από το 10755 πΧ., χτίστηκε πάνω σε μία 
λίμνη (σε νησί) το 1325 από τους Μεσίκας (Μεχικο-
Τενοσίτλαν, 100.000κατ.), καταστράφηκε από τους 
Ισπανούς (1521-1528 ) και ξαναχτίσθηκε με ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική (συγκρητισμός) 

Το Μεξικό επεκτάθηκε τον 20ο αιώνα προς όλες τις 
κατευθύνσεις πράγμα που δημιούργησε σοβαρά 
προβλήματα στους υδάτινους πόρους και στο 
περιβάλλον (ρύπανση).  

Σοβαροί κοινωνικοχωρικοί διαχωρισμοί  
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Πληθυσμός - έκταση 

Ο πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής του 
Μεξικού που ονομάζεται σήμερα Μεγάπολη 
του Μεξικού είναι 19.704.000 σε έκταση 7854 
km2  

Περιλαμβάνει 60 Δήμους επιπλέον από τον 
Δήμο Μεξικού 

Η Μητροπολιτική περιοχή έχει 16.693.000 σε 
έκταση 3085 km2  

Ο Δήμος (DF) 8,842,000 κατοίκους σε 1485 
km2.  

 



MZMC´s historical development, 1950 - 1980 

FIG. 2.1  MZMC’s historical development, 1950-1980
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Το Μεξικό από ψηλά 







Ανοιχτοί πράσινοι χώροι 
Chapultepec 



Πανεπιστημιούπολη UNAM 



Βιβλιοθήκη 





Ουρανοξύστες και λεωφόροι  







Τεχνολογικό πάρκο : Santa fe 



Metro Network in the MZMC, 2007 
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Ιστορικά κέντρα 
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Ιστορικό κέντρο 



Ιστορικά κέντρα : Coyoacan 



Ιστορικά κέντρα : San Ángel 



Οικονομία και κοινωνικοί διαχωρισμοί   

 Το συνολικό εγχώριο προϊόν της πόλης το 2008, την 
κατατάσσει στην 8η θέση παγκοσμίως . Σημαντικό ρόλο η 
άτυπη οικονομία  

Η πόλη είναι όμως ταυτόχρονα μια από τις πιο άνισες 
κοινωνικά πόλεις του κόσμου  

και αντιμετωπίζει σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα 
πράγμα που γίνεται εμφανές και στα έντονα διαφορετικά 
αστικά τοπία της.  

Τα αστικά της τοπία δείχνουν επίσης τα χαρακτηριστικά της 
κοινωνικο-οικονομικής της δομής και της ιστορίας της 



Κοινωνικο-οικονομική σύνθεση  MZMC:  

Υψηλά και μεσαία κοινωνικο-οικονομικά στρώματα 
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Λαϊκές συνοικίες  
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Marginality Index CONAPO, 2000 

Very Low

Low

Medium

High

Very High



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : ΟΙΚΟΤΟΠΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ 



Α.1. Κεντρικές περιοχές 

Μεξικό  

Ιστορικό Κέντρο, Μοντέρνο Κέντρο, Business center 

 

Photo : Alfonso Valenzuela 



Ζώνες με μεγάλες κατασκευές – νέα κτίρια σύμβολα 

Photo : Alfonso Valenzuela 



Νέα προάστια υψηλών προδιαγραφών 

 

Photo : Alfonso Valenzuela 



A.3. Συνοικίες λαϊκής αυτοκατασκευής ή αυθόρμητης γέννησης  

 



2. Συνοικίες λαϊκής αυτοκατασκευής 

(αυθόρμητα γεννημένες) 

Η σύγχυση του όρου «αυθόρμητες συνοικίες» (ΟΗΕ 1977) 

-διαφορετικές οπτικές συγγραφέων 

-η πολύπλοκη διαδικασία κατασκευής τους που διαφέρει 
από περιοχή σε περιοχή 

 

"spontaneous settlements", "squatters settlements", 
"slums", “colonias populares , " quartiers 
spontanés", "bidonvilles", "favelas", "quartiers 
auto-construits" etc. 

Δεν είναι το ίδιο !!! 



ορισμοί 
Slums (φτωχογειτονιές) 

Bidonvilles (τενεκεδουπόλεις) 

Favelas (βραζιλιάνικη έννοια για συνοικίες λαϊκής 
αυτοκατασκευής που έχει επεκταθεί … (Santos)  

Spontaneous settlements (αυθόρμητες συνοικίες) 

Αυθαίρετα (πολλών ειδών), άτυπη δόμηση (σχεδόν όλοι)  

Εκτός σχεδίου πόλης (πολλών ειδών) 

Συνοικίες λαϊκής αυτοκατασκευής   

Αυθόρμητα γεννημένες συνοικίες 

Ένα λάθος δίλημμα : Τι είναι καλύτερο; Λαϊκή αυτοκατασκευή ή 
κοινωνική κατοικία   



Slums (φτωχογειτονιές) και  

colonias populares (λαϊκές συνοικίες) 

 
UNESCO-HABITAT III:  

Στην πόλη του Μεξικού :  
vecindades  (Inner-city rental slums),  
Cuartos de azotea,  
ciudades perdidas (small-scale pockets of 
shanty housing in vacant land or undesirable 
urban locations),  

many cases of Deteriorated public housing 
projects (formally produced but highly 
deteriorated, with overcrowding and other 
social problems) and  

many cases of “colonias populares”.   

 



Cuartos de azotea Δώματα στην ταράτσα  



Vecindades   



Ciudad perdida 



Colonias populares 

UNESCO-HABITAT III: 

“Colonias populares: the most critical housing 
conditions are in the newer or unconsolidated irregular 
settlements. 

Most settlements have been improved to varying 
degrees as property is regularized, infrastructure and 
services put in and houses solidly built.  

Yet, the colonias never become completely regular. 
Legalized properties become irregular again through 
intestate inheritance, dilapidation or fiscal problems.  

Irregular settlements constitute roughly half of 
the urbanized area”. 

(Metropolitan Area of Mexico 20 million habitant’s). 

 



 



Αστικό τοπίο    
Eνας τρόπος για να κατανοήσει κανείς τις συνοικίες αυτές είναι η 
διαλεκτική προσέγγιση της σχέση τους με το ιστορικό γίγνεσθαι 
της κάθε χώρας ή περιοχής καθώς και των διεθνών διαδικασιών 
που τις ευνόησαν ή τις περιόρισαν (Petropoulou, 2013)  

Οι συνοικίες αυτές αλλάζουν γρήγορα (και οπτικά σαν "τοπία", και 
οικονομικά, και κοινωνικά αλλά και πολιτισμικά), κρατάνε όμως 
στοιχεία "παράδοσης ανταρσίας" ή "υποτέλειας" που σημάδεψαν 
τη γέννηση τους.  

Έτσι συχνά μένουν στο μυαλό μας σαν μια αλληγορία : μιλάμε 
γι'αυτές κι εννοούμε κάτι άλλο, ανάλογο με το τι ψάχνουμε 

… Στην πραγματικότητα, η μόνη κοινή περιγραφή τους σχετίζεται 
με το ίδιο το τοπίο τους όπως το λαμβάνει ο φακός του περιηγητή:  
μικρές υποτυπώδεις κατοικίες σε μικρά οικόπεδα ή αγροτεμάχια, με 
πρόχειρα φτιαγμένους χωματόδρομους και χωρίς τις στοιχειώδεις 
υποδομές.  

Τοπίο που αλλάζει με διαφορετικούς ρυθμούς ανάλογα με την 
παρέμβαση των κοινωνικών κινημάτων ή του κράτους ή στις 
περισσότερες περιπτώσεις των ίδιων των κατοίκων ανά οικογένεια.  

 



Είναι φανερό ότι όλη αυτή η διαδικασία με εξαίρεση την 
πρώτη φάση της, δεν είναι και τόσο "αυθόρμητη".  

Ετσι αν αναζητήσουμε τα τοπιακά χαρακτηριστικά των 
περισσότερων από τις συνοικίες που περιγράφει ο Davis στο 
βιβλίο του planet of Slums γραμμένο το 2006 με στοιχεία 
του 1990 και 2000 θα ανακαλύψουμε ότι πολλές από αυτές 
τις συνοικίες μπορεί να ξεκίνησαν με τη μορφή 
τενεκεδούπολης τη δεκαετία του 70, συνιστούν όμως 
σήμερα οργανικό μέρος της πόλης.  

Για το λόγο αυτό τις ονομάζουμε "συνοικίες αυθόρμητης 
γένεσης" 

Αυτές αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος από τις λεγόμενες 
“colonias populares” στο Μεξικό. Υπάρχουν όμως και άλλες 
που γεννήθηκαν πολύ οργανωμένα (από κινήματα πόλης) 

 

 



Κουλτούρα της αθλιότητας ή  
ριζοσπαστική κουλτούρα ; 

Στη Λατινική Αμερική, η δημιουργία συνοικιών λαϊκής αυτοκατασκευής 
είναι ιστορικά συνυφασμένη με τα μεγάλα ρεύματα βίαιης 
αστικοποίησης από την δεκαετία 60 και μετά.  

Για πολλά χρόνια όμως θεωρούνταν επίσημα ως περιθωριακές συνοικίες 
που "πρέπει να εξαλειφθούν όσο ο τόπος θα αναπτύσσεται" πράγμα 
που φυσικά δεν ίσχυε: η πλειοψηφία των κατοίκων αυτών των 
συνοικιών αποτελούσε το σημαντικότερο εργατικό δυναμικό της χώρας 
(τυπική και άτυπη απασχόληση).  

Η θεωρία της κουλτούρας της αθλιότητας (Lewis, 1961) παρότι 
αναγνώρισε την ύπαρξη αυτών των γειτονιών στιγμάτιζε κοινωνικά και 
ηθικά την ζωή μέσα σε αυτές.  

χρησιμοποιήθηκε για την ποινικοποίηση και καταστολή των κινημάτων 
που αναπτύχθηκαν σε αυτές και τη διάλυση τους , γκρεμίζοντας στο 
όνομα της υγιεινής της πόλης το σύνολο ολόκληρων συνοικιών, ιδιαίτερα 
από δικτατορικά καθεστώτα (πχ Χιλή). 

 

 



«κουλτούρα της αντίστασης» και αυτό-οργάνωση 

Η θεωρία της κ.α. αναζητούσε τις διαδικασίες γένεσης κοινωνικών κινημάτων και 

άλλων τρόπων συλλογικής ζωής μέσα σε αυτές που θα αποτελούσαν εν δυνάμει 

σπέρματα συνολικότερης κοινωνικής αλλαγής.   

"το δικαίωμα στην πόλη" (Lefebvre),  

θεωρία αλληλένδετων πόλων αντίθετων "κυκλωμάτων" όπου το ένα δεν μπορεί να 

υπάρχει χωρίς το άλλο, που αναπτύχθηκε με αφορμή τη μελέτη των favelas (Santos)  

άποψη ότι η συμμετοχή της εργατικής τάξης σε αυτά τα κινήματα προσφέρει αντι-

εξουσιαστικές δυναμικές (Friedemann),  

άποψη ότι αυτές οι συνοικίες προτείνουν, βιωματικά πλέον και όχι μόνο θεωρητικά, 

άλλους τρόπους αυτοδιαχείρισης και αυτο-οργάνωσης (Turner)  

άποψη ότι μέσα σε αυτές γεννιέται μια άλλη κουλτούρα επί του πρακτέου (Nuñez  

και Cannat ) που επηρεάζει ολόκληρα καλλιτεχνικά ρεύματα (Berenstein ).  

θεωρία για τα αστικά κοινωνικά κινήματα (Castells)  

θεωρία για τα νέα κοινωνικά κινήματα στην Λ.Α.  (Walerstein, Zibechi) 
 



O OHE για τις συνοικίες λαϊκής αυτοκατασκευής  

Οι πρώτες από αυτές τις προσεγγίσεις έφεραν στο φως μια νέα πραγματικότητα 
αυτών των συνοικιών που την περίοδο μεταξύ 1968-1988 εξαπλώθηκαν και 
οργανώθηκαν σε ένα Πανλατινοαμερικάνικο ισχυρό συντονιστικό που 
αντιδρούσε σοβαρά στην μαζική καταστολή.  

Η απόφαση της γραμματείας "Habitat" του ΟΗΕ "για το δικαίωμα στην κατοικία" 
το 1976 που κάλεσε τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν, με υποδομές και δάνεια, 
τους κατοίκους αυτών των συνοικιών, και να μην προβούν σε καταστροφή των 
κατοικιών τους, αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διεθνή στροφή σχετική με το θέμα 

Άνοιξε όμως το δρόμο στη μαζικοποίηση του φαινομένου και τη γενίκευση της 
εκτός σχεδίου δόμησης σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.  

Η στρεβλή ερμηνεία της απόφασης σε όλες σχεδόν τις χώρες οδήγησε επίσης σε μια 
πολιτική του "άστο να γίνει, άστο να το πληρώσουν".  

Ετσι, μετά από σοβαρή κριτική αριστερών ιδιαίτερα δυνάμεων, η απόφαση αυτή του 
ΟΗΕ μετεξελίσσεται στο "δικαίωμα στην αξιοπρεπή κατοικία" (1993) που 
περιλαμβάνει και θέματα εργασίας, μετακίνησης, περιβάλλοντος καθώς και 
διαδικασιών συμμετοχής στις αποφάσεις.   

Τελευταία (2005) η ιδέα αυτή διευρύνεται σε μια πιο συνολική αντίληψη 
δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται στη "χάρτα για το δικαίωμα στην πόλη".  

 



Αυθόρμητα γεννημένες συνοικίες  

«λαϊκές συνοικίες υπό κατασκευή» colonias populares  

 



 

Nezahualcoyotl 



 

Chalco 



Chalco 



Chalco 



 

Chalco 



«κατασκευασμένες συνοικίες λαϊκής αυτοκατασκευής » 

Ecatepec 



Ecatepec 





 



3. Βασικοί ιστορικοί σταθμοί 
κοινωνικών κινημάτων στην πόλη του 

Μεξικού και κινήματα πόλης   



1821 εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση  
Είσοδος στην Πόλη Μεξικού  



1910 Μεξικανική 
κοινωνική επανάσταση 
Από το πλάνο της Αγιάλα 
στην πόλη του Μεξικού   



1968 – Ο.Α. και Φοιτητική εξέγερση  
Πλατεία τριών πολιτισμών   

 



1985 Σεισμός και  
κίνημα πόλης  
Ο σεισμός του 1985 
έγινε αφορμή για τον 
εκτοπισμό πολλών 
κατοίκων λαϊκών 
κυρίως στρωμάτων 
από το κέντρο στην 
περιφέρεια αλλά άνοιξε 
και το δρόμο στην 
συζήτηση για το 
δικαίωμα στην 
κατοικία, κάτω από την 
πίεση ομάδων και 
πολλαπλών κινημάτων 
πόλης.  

Ο σεισμός οδήγησε 
πολλές οικογένειες σε 
αναζήτηση κατοικίας 
μακριά από το κέντρο 
της πόλης 

 



 



1994 εξέγερση των ζαπατίστας στην Τσιάπας  
2001 έρχονται στην πόλη του Μεξικού   

 



 



1994 Ζαπατίστας – επιρροή στην πόλη 

2001 



1968 φοιτητές κ.α. – 1994 ζαπατίστας –  
2006 Αtenco και Oaxaca – 2012 Yo soy 132   

 



Κινήματα πόλης στο Μεξικό 

Η ιστορία των κινημάτων πόλης του Μεξικού έχει τις ρίζες της 
στην εκβιομηχάνιση της χώρας στα τέλη του 19ου αι., αρχές 
20ου αι. Οι πρώτες οργανωμένες εξεγέρσεις πολιτών 
γεννήθηκαν σε πόλεις – κέντρα του μεταπρατικού 
κεφαλαίου που γνώρισαν μια γρήγορη εκβιομηχάνιση 
συγκεντρώνοντας ολοένα και περισσότερους εσωτερικούς 
μετανάστες.  

Τα σύγχρονα όμως κινήματα πόλης ξεκινάν μετά την 
δεκαετία του 60, κάτω από την επιταχυνόμενη εκβιομηχάνηση 
και αστικοποίηση της χώρας, την αρχή μιας γενικευμένης 
πολιτικής αμφισβήτησης του κυρίαρχου κόμματος και την 
επίδραση των ιδεών της φοιτητικής εξέγερσης του Φλεβάρη 
του 68 και πολλών αριστερών οργανώσεων.  

Είναι η εποχή της κρίσης των επίσημων αριστερών ιδεών και 
της δημιουργίας νέων αριστερών ρευμάτων αμφισβήτησης 
επηρεασμένα από μαρξιστικές απόψεις (Γκράμσι, Μάο, 
Τρότσκι) καθώς και από βασικές κατευθύνσεις του 
μεξικάνικου επαναστατικού κινήματος με εκπροσώπους 
τον Ζαπάτα, τον Βίγια, και τον αναρχικό Φλόρες Μαγκόν.  



Το νέο αυτό ρεύμα αμφισβήτησης βλέπει μέσα από το εν 
δυνάμει κίνημα των «pobladores» (φτωχών της πόλης) 
την γέννηση μια εκ των πραγμάτων αντικαπιταλιστικής 
πάλης που θα μπορούσε να ωθήσει το εργατικό κίνημα σε 
μια συνολικότερη ρήξη.  

Την ίδια εποχή αναπτύσσονται οι ιδέες της θεολογίας της 
απελευθέρωσης μέσω των εκκλησιαστικών οργανώσεων 
βάσης που, ενώ έρχονται σε ρήξη με τις επίσημες 
κατευθύνσεις της καθολικής εκκλησίας, ασχολούνται 
δραστήρια με τις ανάγκες των καινούργιων κατοίκων της 
πόλης και τις ινδιανικο-χριστιανικές παραδόσεις τους 
δημιουργώντας ένα ρεύμα εθνικο-απελευθερωτικών – 
χριστιανικών ιδεών μέσα στις πιο ξεχασμένες από τα 
επίσημα μέσα φτωχογειτονιές. 

 

Κινήματα πόλης στο Μεξικό 



Τα κινήματα που γεννιούνται σε αυτή τη φάση (και 
μέχρι το 1985) χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη 
συμμετοχή εργατών, μικροπωλητών, και οικιακών 
βοηθών και έρχεται σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις 
πολλών συγγραφέων που αναφέρονταν σε μάζες που 
ζουν παρασιτικά στις παρυφές των πόλεων.  

Η μεγάλη συμμετοχή επίσης ιθαγενών από το 
κεντρικό και νότιο Μεξικό, είναι επίσης αποφασιστική 
για τον χαρακτήρα που θα πάρει το κίνημα αυτό στη 
συνέχεια (Moctezuma P., και Nuñez O.).  

 

Κινήματα πόλης στο Μεξικό 



Οι καθημερινές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε αυτές τις 
γειτονιές, έντονα επηρεασμένες από τις ινδιάνικες 
παραδόσεις και μεταμορφωμένες κάτω από τις συνθήκες 
της πόλης συμβάλουν και δηλώνουν ταυτόχρονα την 
πολυμορφία του κινήματος πόλης που έχει πολυεθνοτικό 
λαϊκό χαρακτήρα.  

Ετσι, μέσα από τα κινήματα που γεννιούνται αυτή την εποχή 
ξεπηδούν κοινότητες και οργανώσεις που 
αυτοαποκαλούνται «λαϊκά κινήματα πόλης» και όχι 
γενικά «κοινωνικά» (όπως τα αναφέρει ο Castels).  

Αντίθετα από το 1985 και μετά η βάση των κινημάτων 
αυτών διευρύνεται με μεσοαστικά στρώματα 
μεταλλάσσοντας έτσι τα περισσότερα από αυτά σε 
«κοινωνικά κινήματα πόλης».       

 

Κινήματα πόλης στο Μεξικό 



βασικές περίοδοι στην εξέλιξη των κινημάτων 
πόλης του Μεξικού  

Η πρώτη (1968-1980), πριν τη δημιουργία του Εθνικού 
Συντονιστικού Λαϊκών Κινημάτων Πόλης (CONAMUP) κατά τη 
διάρκεια της οποίας κυριαρχεί η CNOP και τα κινήματα πόλης 
προσανατολίζονται αποκλειστικά σε θέματα κατοικίας 

Η δεύτερη (1980-1988), κατά τη διάρκεια δημιουργίας, ακμής και 
παρακμής του παραπάνω συντονιστικού και μαζί με αυτήν του 
ανεξάρτητου, ριζοσπαστικού, πολιτικοποιημένου κινήματος πόλης 

Η τρίτη περίοδος (1988-1994), χαρακτηρίζεται από την έντονη 
παρουσία του κόμματος της αντιπολίτευσης που φτάνει σε πολλές 
περιπτώσεις να απορροφήσει ολόκληρα τμήματα αυτού του 
κινήματος.  

Η τέταρτη περίοδος (1994- μέχρι σήμερα) Μετά το 1994 η 
σταδιακή διείσδυση των ιδεών των ζαπατίστας μέσα στα κινήματα 
αυτά τα οδηγεί στην επανεξέταση ζητημάτων αυτονομίας από τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης, και στην επανατοποθέτηση των 
ζητημάτων των γυναικών, των ιθαγενών, της αυτονομίας της 
οικολογίας και της συμμετοχικής δημοκρατίας. Τμήματα αυτών των 
κινημάτων ανεξαρτητοποιούνται μέσω της διάσπασης τους από 
προγενέστερα ή μέσω της δημιουργίας νέων δομών.     

 



Τα κοινωνικά κινήματα πόλης είναι «φορείς αστικο-
χωρικού μετασχηματισμού»,  δηλαδή κοινωνικά 
κινήματα τα οποία, αντιτιθέμενα στη «σημασία» μίας 
καθορισμένης χωρικής δομής, δοκιμάζουν νέες «αστικές 
λειτουργίες» και νέες «μορφές» (Castels Μ., 1983).  

Τα κινήματα αυτά είναι διαφορετικά από τις 
κινητοποιήσεις πολιτών που οργανώνονται γύρω από 
διάφορα ζητήματα (κινήματα πόλης).  

 Στην περίπτωση που τα κινήματα αντιμετωπίζουν 
συνειδητά τον «επανακαθορισμό της σημασίας του 
αστικού χώρου», μπορούμε να μιλάμε για κοινωνικά 
κινήματα πόλης  

 

Από τα κινήματα πόλης στα κοινωνικά κινήματα πόλης  



Σύμφωνα με τον Castells (1983/1986), ένα κίνημα μπορεί 
να αλλάξει τη σημασία του αστικού χώρου εάν εφαρμόζει:  

ενεργή πρακτική διεκδίκησης,  

κοινή κουλτούρα και πολιτική αυτοδιαχείρισης  

συλλογική κατανάλωση,  

συνείδηση της ύπαρξής του ως κοινωνικό κίνημα πόλης  

σχέση με την κοινωνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα 
κόμματα κλπ., μέσω ομάδων στις οποίες έχει ανατεθεί από 
το κίνημα ο συγκεκριμένος ρόλος ·  

αυτονομία και ανεξαρτησία από τα πολιτικά κόμματα.  

 

Από τα κινήματα πόλης στα κοινωνικά κινήματα πόλης  



Ορισμένες μελέτες έδειξαν την ύπαρξη δικτύων αλληλεγγύης που 
βασίζονται στις αξίες της συλλογικότητας και εναλλακτικών τρόπων 
ζωής, τις οποίες δύσκολα συναντάμε στις σύγχρονες πόλεις που 
ευνοούν την απομόνωση.  

Ο Agier (1999) προσφέρει μία περιγραφή του αστικού χώρου από 
πολλά μοναδικά παραδείγματα για να επισημάνει ένα είδος «διτύς 
πόλης», μιας πόλης πιο σύνθετης «που γεννιέται στην καρδιά των 
αστικών πρακτικών»  

Σε έναν κόσμο όπου η ζωή μετατρέπεται σε αφαίρεση και οι πόλεις σε 
σκιές (Agier), τα μικρά δίκτυα αλληλεγγύης που γεννιούνται στις 
πόλεις αποτελούν ακόμα μία ελπίδα, μία ρωγμή που φαίνεται ως 
ατέλεια, η οποία όμως μπορεί εν δυνάμει να προκαλέσει την 
επαναστατική αλλαγή (John Holloway) 

Παραδείγματα από Μεξικό : Τεποζτλάν, Ατένκο, Οαχάκα κλπ 
και κάποια συντονιστικά κινημάτων πόλης που αλλάζουν την 
σημασία του αστικού χώρου 

Από τα κινήματα πόλης στα κοινωνικά κινήματα πόλης  



4. Σημειώσεις από συνεντεύξεις  
Μεξικό 1997 και 2013 

 



El Molino (Iztapalapa) και άλλες περιοχές έρευνας   

El Molino 

Maravillas 



Αρχικά όμως να απομυθοποιήσουμε την 
χρήση του όρου «αλληλεγγύη» 

Πως χτίζονται τα σπίτια στις συνοικίες λαϊκής 
αυτοκατασκευής ;  
υπάρχουν αλληλέγγυες δομές σε αυτό το 
στάδιο ;   
Και πάλι μία σύγχυση στη χρήση του όρου 
αλληλεγγύη. 



Η «αλληλεγγύη» της κυβέρνησης στην πράξη 

«η κυβέρνηση μας δίνει μόνο τσίγκους, ξύλα και χαρτόνια, 
εμείς χτίζουμε με τσιμέντο και τούβλα … επί τέλους μετά από 3 
χρόνια εδώ, μπορούμε να χτίσουμε το σπίτι μας, η κυβέρνηση 
δεν δίνει τίποτα άλλο, άλλοι περιμένουν και 9 χρόνια μέχρι να 
οριστικοποιηθούν τα χαρτιά τους και να βρουν υλικά για να 
χτίσουν. Άλλους τους κοροϊδεύουν οι μεσάζοντες και δεν 
χτίζουν ποτέ. Εδώ δεν είναι ejidos και γι’αυτό κάναμε πιο 
γρήγορα.  

Ο άντρας μου δούλευε οικοδόμος πολλά χρόνια και δεν 
μπορούσε να χτίσει το σπίτι του… Το σπίτι το χτίζουμε όλοι 
μαζί, όσοι γίναμε φίλοι στην γειτονιά. Μετά θα χτίσουμε των 
άλλων. Τις οργανώσεις δεν τις πλησιάζουμε. Ζητάνε πολλά και 
μπορεί να μπλέξεις άσχημα. Ειδικά αυτές οι κυβερνητικές 
(εννοεί την Antorcha Popular). Την UPREZ δεν τη γνωρίζουμε. 
Φαίνονται καλοί άνθρωποι αλλά δεν έχουν καιρό εδώ».  

 

 



 



 



Η αλληλεγγύη μεταμφιεσμένη σε μέσο για την 
πολιτική χειραγώγηση  

b.  νέο μέλος από Antorcha Popular 

«Δίνει η κυβέρνηση και λίγα τρόφιμα που και που με το 
πρόγραμμα «αλληλεγγύη» .. αν είσαι με την Antorcha 
είσαι σίγουρος ότι κάτι θα πάρεις κι εσύ. Αυτοί μας 
προστατεύουν αλλά τους φοβόμαστε. Να 
προσέχεις παιδί μου».  Σήμερα η οργάνωση αυτή 
κατηγορείται από μέρος του τύπου για τις σχέσεις της 
με παρακρατικές οργανώσεις που επιτίθενται σε 
αριστερούς κατοίκους ή άλλους που δεν δέχονται 
να γίνουν μέλη της ή να πληρώσουν μίζες και 
«αέρα» για τα μαγαζιά τους.   

 



 

Ixtapaluca 



c. Από μεσάζοντα κυβέρνησης – κόσμου που ψάχνει για σπίτι  

«δώσε μου έναν γιατρό, μια νοσοκόμα ή μια μαία, 
έναν δάσκαλο, τσιμεντόλιθους και τσίγκους και 
σου φέρνω όσους ψήφους θες… και κάνω και 
κοινωνικό έργο… Όπου και να χτίσουμε μετά τα 
κανονίζουμε με τις αρχές… Το πρόγραμμα του 
προέδρου Salinas «Αλληλεγγύη» μας έδωσε όλες 
τις δυνατότητες» 

 







d. Η αλληλεγγύη ως μέσο για την υλοποίηση 
δημόσιων έργων και προετοιμασία περιοχής για 
ιδιωτικοποίηση της κοινοτικής - κοινωνικής γης 

Από πολεοδομία – δήμο: «εδώ στην Iztapaluca  θα χτιστούν πολλά 
σπίτια με διάφορους τρόπους γιατί υπάρχει μεγάλη πίεση από την 
διπλανή περιοχή.  Η πόλη επεκτείνεται. Αυτοί που έμεναν στη Neza  
τώρα φεύγουν σιγά σιγά και έρχονται προς τα εδώ που είναι πιο φτηνά 
και πιο κοντά στη φύση.   

Τα παιδιά τους πρώτα έκτισαν το Chalco, τώρα χτίζουν την 
Chimalhuacan και τον δήμο Los Reyes. Σιγά σιγά έρχονται και από εδώ».  
Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αξιοποιούμε τις 
δομές της αλληλεγγύης για να βάλουμε νερό και να φτιάξουμε 
κανένα δρόμο (εννοεί ότι οι κάτοικοι εργάζονται αμισθί για 
τέτοια δημόσια έργα)».  

Μετά από 6 χρόνια και μέχρι σήμερα στη μεγαλύτερη έκταση της 
περιοχής χτίστηκαν οικιστικά σύνολα με πολύ μικρά χαμηλά σπιτάκια 
που δόθηκαν σε όσους είχαν καταθέσει αίτηση στον αντίστοιχο 
οργανισμό με δάνειο. Πολλά από αυτά είναι ακόμα άδεια.  





Από υπεύθυνο για την προστασία των οικολογικά προστατευόμενων 
περιοχών και της ευρύτερης περιοχής του Νότιου DF – αυτός που 

ορίζει τις επιχειρήσεις εκκαθάρισης αυθαιρέτων 

«όπως καταλαβαίνεις οι πιο αδύναμοι και οι λιγότερο 
οργανωμένοι εκτοπίζονται πρώτοι. Αυτοί που έχουν τα 
μέσα, τελευταίοι ή και ποτέ αν τα κανονίσουν με τις αρχές. 
Αυτοί που είναι πιο δύσκολοι και τους αφήνουμε τελευταίους 
για να μην επηρεάσουν και τους υπόλοιπους  είναι οι 
οργανωμένοι σε κινήματα πόλης.  

Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς τώρα αγοράζουν εκτάσεις ή 
συνεννοούνται με τους αρχηγούς των ejidos και δεν 
καταπατούν εκτάσεις, ούτε πάνε σε οικολογικά 
προστατευμένες περιοχές, οπότε δεν μπορούμε να τους 
διώξουμε εύκολα... έχουν πολύ δυνατές δομές αλληλεγγύης 
και δεν τα βάζεις εύκολα μαζί τους. … 



Από συνέντευξη με διοικητή αστυνομίας στην ίδια περιοχή   

Αυτοί που έχουν γερές σχέσεις με την κυβέρνηση και την 
αστυνομία είναι αλλιώς. Για παράδειγμα μπορεί ένας αρχηγός 
να ελέγχει 250 asentamientos. Μόλις έρθει η ώρα της απειλής 
εκτοπισμού μπορεί να θυσιάσει τα 50 για να κρατήσει τα 
200. Έτσι συμβιβαζόμαστε. Συνήθως οι κάτοικοι τα μαθαίνουν 
αυτά την τελευταία στιγμή αλλά έτσι είναι αυτά. Συνήθως είναι 
αγράμματοι και τους ελέγχεις εύκολα…  (Φυσικά εδώ δεν 
υπάρχει συζήτηση για αλληλεγγύη αλλά περισσότερο για 
ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων που προορίζονται για θυσία 
και των άλλων που θα σωθούν… ) 

Δεν γνωρίζουμε που πάνε όλοι αυτοί που τους γκρεμίζουμε 
τα σπίτια. Αυτό δεν μας απασχολεί. Αλλά υπάρχουν και 
εξαιρέσεις: μια φορά πήγαμε και γκρεμίσαμε τα σπιτάκια 
κάποιων ταλαίπωρων ανοργάνωτων στο Ajusco. Μετά μερικά 
χρόνια αυτοί οργανώθηκαν και ξαναπήγαν στην περιοχή να 
χτίσουν.  Τότε τους βρήκαμε μια άλλη έκταση που δεν 
προστατεύεται και ένα δάνειο και τους στείλαμε εκεί να 
χτίσουν».  Στην περιοχή τελικά κτίστηκαν βίλλες …  

 

 



Συλλογικότητες και μικρά κινήματα πόλης  
Σε αντίθεση με όλα τα παραπάνω ορισμένες ομάδες (κυρίως ιθαγενείς ) 
περιλαμβάνουν την σχέση με τη μάνα γη στις σχέσεις 
αλληλέγγυας οικονομίας που υποστηρίζουν.  

Άλλες οργανώνονται ενάντια στους καταπατητές με απεργίες 
πληρωμών  

Συνδυάζουν τις δομές της αυτοοργάνωσης, αυτονομίας με διαδικασίες 
συλλογικών αποφάσεων μέσω συνελεύσεων όπου συμμετέχουν 
όλοι οι κάτοικοι και εκλέγουν άμεσα αιρετούς εκπροσώπους. Αυτό 
τους διασφαλίζει από πιθανή χειραγώγηση των ηγετών τους.   

Ορισμένες από αυτές τις ομάδες συμμετείχαν σε καλέσματα των 
ζαπατίστας και στην άλλη καμπάνια.  Αλλά και πολλές άλλες ομάδες 
που συμμετείχαν στην άλλη καμπάνια προέρχονται από δομές 
συνοικιών λαϊκής αυτοκατασκευής.  Οι πιο γνωστές είναι αυτές που 
προέρχονται από τα λεγόμενα κινήματα πόλης.  

Για να κατανοήσουμε τις διαφορετικές δομές αλληλεγγύης που έχουν 
αυτά τα κινήματα θα μεταφερθούμε σε μια άλλη περιοχή της πόλης 
όπου δρουν πολλά τέτοια κινήματα. 



Los Reyes 





6. Παράδειγμα (κοινωνικό κίνημα πόλης):  

El Molino - Cananea – Iztapalapa  

(πόλη Μεξικού) 

 

 



Κινήματα πόλης και αλληλέγγυα οικονομία. 

Η περιοχή Cananea, Hacienda del Molino,   

4 συνοικίες στις οποίες βρίσκονται 32 γειτονιές και 117 
ενότητες κατοικιών (unidades habitacionales)  

13 συνεταιρισμούς κατοικιών (9 που πρόσκεινται  στο 
κίνημα πόλης FPFV (Frente Popular Fransisco Villa, από το 
1991), 2 UPREZ (Union Popular Revolucionar Emiliano 
Zapata από το 1986), και 2 που έχουν απευθείας σχέση με 
πολιτικά κόμματα : το εργατικό κόμμα PT (πρόκειται για την 
συνοικία nueva generacion), και το κόμμα που ήταν τότε 
στην κυβέρνηση PRI (συνοικία solidaridad patrimonial).   

Όλοι αυτοί καταλαμβάνουν αρχικά την έκταση που 
σκοπεύουν να πολεοδομήσουν και στη συνέχεια η 
κυβέρνηση αναγκάζεται να τους πουλήσει την έκταση. 



Συντονιστικό (Coordinadora) 

UCISV - Libertad,  

AC Cananea,  

Frente Popular Francisco Villa,  

Solidaridad Patrimonial El Molino,  

USCOVI - Pueblo Unido SCL,  

Ce Cualli Ohtli,  

SCL,  

Tlanezi Calli, 

AC 



El Molino  1984 - 2013  
«Απελευθερωμένη περιοχή» ? 

Οι κατοικίες χτίζονται με ρυμοτομικά σχέδια που καταθέτουν στην 
πολεοδομία για έγκριση και   με δάνεια που παίρνουν οι οργανώσεις, 
και τα αποπληρώνουν με δόσεις.  Στην περιοχή έχουν έρθει πολλοί 
επιστήμονες ως σύμβουλοι που τους έχουν καλέσει τα αντίστοιχα 
κινήματα πόλης από την πόλη του Μεξικού αλλά και από την Κούβα,  
την Γουατεμάλα, το Εκουαδόρ, την Ονδούρα.  

Οι περισσότερες αριστερές οργανώσεις –κινήματα πόλης ξεκίνησαν 
από το πανεπιστήμιο με φοιτητές που αναμίχθηκαν με ομάδες 
εσωτερικών μεταναστών που ήθελαν να χτίσουν κατοικίες για να 
μείνουν στην πόλη και δυνάμωσαν μετά τον σεισμό του 1985 οπότε 
και ενισχύθηκαν με κατοίκους της ίδιας της πόλης που έμειναν χωρίς 
σπίτια. 

El Molino δεν είναι αυθόρμητα γεννημένη συνοικία αλλά 
συνοικία λαϊκής αυτοκατασκευής με συμμετοχικό 
πολεοδομικό σχέδιο 

Γεννήθηκε μετά από μεγάλο αγώνα των κατοίκων (UPREZ, 
FPFSV etc) που κατάφεραν να πάρουν την έκταση 
(FONAHPO) μετά από πολλές κινητοποιήσεις.  



 

UPREZ (Emiliano Zapata) 



  



FPFV (Francisco Villa)  



Μετά 15 χρόνια  

22.694 κατ. σε 4.955 οικογένειες σε 4.550 
αυτοκατασκευασμένες κατοικίες της coordinadora,  

14 οικιστικά σύνολα  

4 οικιστικές ενότητες   

9 σύλλογοι 

5 συνεταιρισμοί 

 
Τεχνικό σχολείο,  

Αθλητικά κέντρα,  

Συνεταιριστικό παιδικό σταθμό,  

2 συνεταιριστικά σχολεία,  

2 συνεταιριστικές αγορές,  

2 συνεταιριστικά πολιτιστικά κέντρα,  

Εκκλησία και άλλες υπηρεσίες.  

 

 



Cooperative cultural center 



Cooperative  covered market and 

technical institute 



Individual market and internet-

locality 
 



New urban problems forced organizations to 

enclose the modules of  their houses and put 

controlled entrances. 



Gardens and transports  

(solidarity economy) 



But the inequality persist : The historical demand 

more of  the people felt the Premises El Molino is 

water purification 

  



The role of  political parties 



The FPFV (Francisco Villa) urban 

movement  

2001 2013 



 



The FPFV (Francisco Villa) urban 

movement and influence of  zapatista 

movement   



Από εξωστρεφές κοινωνικό κίνημα πόλης στην εσωστρέφεια, 
την κομματική χειραγώγηση, την διάσπαση και μετά στον 

επανα-συντονισμό  

Μετά από 15 χρόνια, το κίνημα αυτό μπορούμε να πούμε ότι έχει αυξήσει την εξωστρέφεια 
του και έχει  φροντίσει  να έχει σχέσεις με αντίστοιχους ή παρόμοιους συνεταιρισμούς σε 
όλη την επικράτεια αυξάνοντας έτσι τη δύναμη της αλληλέγγυας οικονομίας για τα μέλη 
του,  

όχι όμως για τους γύρω κατοίκους.  Εδώ ο φόβος κυριαρχεί (λόγω δράσης των νάρκος σε 
άλλες κοντινές περιοχές) 

Η πολιτική επιλογή στήριξης του κόμματος της αντιπολίτευσης (PRD) στις εκλογές οδήγησε 
στη διάσπαση του κινήματος σε τρία τμήματα (δύο που υποστηρίζουν αντίστοιχα τα 
κόμματα PRD και PT) και ένα ανεξάρτητο που συμμετέχει στην «άλλη καμπάνια», διατηρεί 
καλές σχέσεις με το ζαπατίστικο κίνημα και με άλλα αυτόνομα κινήματα στη χώρα.  

Οι σχέσεις αυτές έχουν εμπλουτίσει ιδιαίτερα τη δομή του τελευταίου αυτού τμήματος 
(fraction) του κινήματος (FPFV independiente) με περισσότερα στοιχεία αλληλεγγύης και 
λιγότερα ανταγωνισμού και επιβολής ενώ έχει αρχίσει να συζητιέται περισσότερο το 
ιθαγενικό ζήτημα, το ζήτημα της θέσης των γυναικών, θέματα οικολογίας και αυτονομίας, 
καθώς και οι μορφές συμμετοχικής δημοκρατίας. Στο κίνημα αυτό έχει αναφερθεί σε 
κείμενά του και ο Raul Zibechi. 



Gracias 
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