
Bulletin
We are a group of local and migrant activists. We call for solidarity among peoples without any 
form of racial discrimination based on color, race, origin or language. We are anti-discrimina-
tion against women and in solidarity with homosexual people and trans people. We believe in a 
self-organized, hate-free society. We believe in the ability of peoples to determine their destiny 
and their way of life without any kind of authority. We do not believe in leaders or in depend-
ency on anyone. We do not believe in nationalism and national or patriotic prejudice. We even 
fight those ideas that incite people to hate others. We believe that all human beings are equal 
in their race, gender and color whatever they are. We want to stress that we are not hostile to 
anyone based on these things. Our hostility is directed at those who seize power and govern 
unjustly and with the capitalists who control societies through money. Our hostility is dedicated 
to overthrowing racism, fascism and religious extremism, we fight the borders and refuse to be 
subject to the fascist and dictatorial forces wherever they are and whatever their ideology is, we 
want to make it clear again that we are a group of activists in the political field. We do not belong 
to any political party and we are not volunteers. Our initiative aims to help break the barriers of 
communication and unite our struggles in both the city and the migrants’ camps.

Our group is open to anyone who agrees with the above and would like to be a part of our ini-
tiative.

THE FIRST ISSUE OF OUR INFO-BULLETIN WILL BE PUBLISHED ON JULY 16.

You can contact us by e-mail: bulletin@espiv.net

Contents of issue # 1:

1. Interview with people that used to live in Orfanotrofeio squat
2. Interview with women from Africa that live in Thessaloniki
3. The expierience of struggles at Oraiokastro camp
4. Information about the revolts/struggles of Moria 35, Petrou Ralli 10 and Harmanli 21 
5. Recent Patras migrants’ makeshift shelters evacuation
6. The current situation of migrants in the islands and in mainland + new laws passed

breaking the borders, communicating and struggling together

against anti-migration policies, racism, fascism, patriachy & capitalism



محتويات النشرة رقم ١
١.مقابلة مع أشخاص كانوا قد أقاموا في مبنى اورفانتروفيو املنظم ذاتيًا.ًا

٢.مقابلة مع سيدة من افريقيا تعيش حاليًا في مدينة ثيسالونيكي.ا
٣.جتارب النضال في كامب اوريوكاسترو.ا

 ٤.معلومات عن االنتفاضات/النضاالت في موريا ٣٥ و بيترو رالي ١٠ و هارمانلي
٢١

٥. إخالء نقاط اجتماع ومعيشة املهاجرين في مدينة بترا مؤخرا
٦.الوضع احلالي للمهاجرين في اجلزر وفي البر الرئيسي + القوانني اجلديدة

 نحن مجموعة من النشطاء احملليني واملهاجرين، ندعو للتضامن ما بني الشعوب بدون أي شكل من
 أشكال التمييز العنصري املبني على اللون أو العرق أو األصول أو اللغة، نحن معادين للتمييز ضد

 النساء و متضامنني مع مثليي ومتحولي اجلنس، نحن نؤمن مبجتمع ُمنظم ذاتيًا خالي من الكراهية و
 احلقد الطائفي و العنصري، نحن نؤمن بقدرة الشعوب على تقرير مصيرها وطريقة عيشها بدون أي

 نوع من أنواع السلطة ال نؤمن بالقادة و ال بالتبعية ألحد، نحن ال نؤمن بالقوميات و التعصب القومي
 أو الوطني بل ونحارب تلك األفكار التي حتض االنسان على كراهية اآلخرين، نحن نؤمن بأن جميع

 البشر متساوون بأعراقهم وجنسهم و ألوانهم مهما كانت و نريد أن نشدد على أننا ال نعادي أي
 أحد بتاتًا بناًء على األشياء املذكورة، عداءنا موجه ألولئك الذين يستحوذون على الُسلطة و يحكمون
 بغير عدل و على الرأسماليني الذين يتحكمون باملجتمعات عن طريق األموال، عداءنا مكرس إلسقاط

 العنصرية والفاشية و القومية و التطرف الديني، نحن نحارب احلدود و نرفض أن نكون خاضعني
 للقوى الفاشية و الديكتاتورية أينما وجدت ومهما كانت اديولوجيتها، نريد أن نوضح مجددًا بأننا

 مجموعة من النشطاء في املجال السياسي، ال نتبع ألي حزب سياسي ولسنا مبتطوعني. مبادرتنا تهدف
لتحطيم حواجز التواصل، وتوحيد نضاالتنا في كل من مخيمات املهاجرين واملدينة.ن

ويريد أن يكون جزء من  مبادرتنا. تنا مجموعتنا مفتوحة ألي شخص يوافق على ما ورد أعاله, 

سيتم نشر العدد األول من نشرتنا في الشهر السابع ١٦ يوليو. يوليو

bulletin@espiv.netتستطيع أن تتواصل معنا على االمييل:ل

نتواصل ونناضل معًا نكسر احلدود, 

لنـــــــــرشة ا
ضد سياسات الهجرة و ضد الفاشية و التمييز ضد النساء و العنصرية والرأسمالية


