
 

Προς τις κοινωνικές οργανώσεις: 

Η Σημαντικής Αξίας Εθνική  Φοιτητική Εστία (HCNE) είναι ένα ακίνητο  που 

χτίστηκε το 1910 για να λειτουργήσει ως χώρος διαμονής των φοιτητών. 

Μετά από 100 χρόνια λειτουργίας συνεχίζει να εκπληρώνει τον κοινωνικό 

της σκοπό στεγάζοντας φτωχούς φοιτητές από όλο το Μεξικό που 

σπουδάζουν σε δημόσια πανεπιστήμια στην πόλη του Μεξικού. 

Από το 1966 η Εστία είναι  αυτοδιαχειριζόμενη και την ευθύνη για τη 

φροντίδα του κτιρίου έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  που ζουν σε 

αυτό και δέχονται  συνεισφορές από αλληλέγγυες οργανώσεις και γείτονες. 

Η Εστία  έχει περάσει από διάφορες φάσεις και σήμερα αποτελεί ένα 

αυτόνομο χώρο, που είναι  θεμελιώδης προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης.  

Τον Αύγουστο του 2018 πραγματοποιήθηκε στην Εστία συνάντηση 

διαλόγου με τον Μάκη Σταύρου, από την οργάνωση Εναλλακτική Δράση 

(Ελλάδα), όπου συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί ένα κίνημα για την 

προστασία των ιστορικών μνημείων, ανάμεσα στα οποία θα είναι και η 

Φοιτητική Εστία. Η πρόταση αυτή κατατέθηκε στην 3η Συνάντηση για την 

Οικονομία των Εργαζομένων τον Νοέμβριο, όπου ή Εστία διοργάνωσε 

συζήτηση με θέμα  "Η εκπαίδευση για την οικονομία των εργαζομένων" και 

συμμετείχε στη συζήτηση για  "τον πολιτισμός και την ιστορία". 

Η Εστία εκτός από την παροχή στέγης στους φοιτητές είναι επίσης ένας 

κοινωνικός χώρος. Μεταξύ των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν 

φέτος είναι η «1η Συνάντηση και ο διάλογος με ιθαγενείς  πληθυσμούς» 

στο πλαίσιο του εορτασμού ης 108ης επετείου από την ανέγερση της 

Φοιτητικής Εστίας (HCNE), στην οποία (συνάντηση) έγινε συζήτηση για την  

παρουσία διαφορετικών λαών και των αγώνων που κάνουν στη χώρα μας. 

Στη συζήτηση ακούσθηκαν  ποικίλοι προβληματισμοί, που αφορούν και το 

αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας. Πραγματοποιήσαμε επίσης την 

παρουσίαση του βιβλίου  ”Η πηγή των αστεριών”, που περιλαμβάνει 

διηγήσεις και ποιήματα σε γλώσσες των ιθαγενών, ενώ ένας από τους 

συγγραφείς του βιβλίου  ζει στην Εστία. 

Από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες προέκυψε η πρόταση να 

ξεκινήσει μια καμπάνια αναζήτησης βοήθειας για  την προστασία και την 

επισκευή της Εστίας. Ήδη αρχιτέκτονες και φοιτητές του Πανεπιστημίου 

του Μεξικού προσφέρουν την αλληλέγγυα στήριξή τους, κάνοντας 

εκτίμηση της κατάστασης του κτιρίου και αναδιαμόρφωση του ακινήτου.  

Η εκστρατεία μας  απευθύνεται σε όλες τις αλληλέγγυες οργανώσεις,  και 

στην εργατική τάξη εν γένει. Ζητάμε την αλληλέγγυα συνεργασία  σας  

τόσο για προσφορά εθελοντικής εργασίας, όσο  και  δωρεές σε χρήματα  ή 

προσφορές σε υλικά: ξύλα, καρφιά, υλικά καθαρισμού, χρώματα για βαφή 

ή τσιμέντο. 

 

 



 

 

Με εκτίμηση: 

 Εθνική Φοιτητική Εστία  

Πλατεία σπουδαστών 11. Συνοικία Κέντρου, Δήμος Cuauhtémoc,  

Τ.Κ 06020 

Email: hcne.mex@gmail.com 

Τηλέφωνο: 5557045291 

Facebook: https://www.facebook.com/difusion.hcne 

Ιστοσελίδα: http://hcne.mex.tl/  
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