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Ο Σπ. Στρατούλης κρατούμενος στις ελληνικές 
φυλακές από τα 17 του για 22 συνεχόμενα 
χρόνια βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο 
επίκεντρο ακόμα μίας κρατικής αυθαιρεσίας. 
Μέσα από ένα κατασκευασμένο κατηγορητήριο 
για συμμετοχή του στην υποτιθέμενη 
εγκληματική οργάνωση «Στέκια Θεσσαλονίκης» 
με την οποία οι διωκτικές αρχές προσπαθούν να 
στοχοποιήσουν συντρόφους και συντρόφισσες 
του αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χώρου, 
έρχονται να του στερήσουν το δικαίωμα των 
τακτικών ολιγοήμερων άδειων που λάμβανε τα 
τελευταία 2 χρόνια. Η ξεκάθαρη αυτή 
εκδικητική στάση δεν έχει να κάνει φυσικά με τη 
συμμετοχή του σε κάποια ποινικά διώξιμη 
πράξη, αφού ακόμα και μετά την απολογία στην 
ανακρίτρια δεν κρίνεται προφυλακιστέος και δεν 
του επιβάλλονται περιοριστικοί όροι, αλλά με 
την στάση που τηρεί ο σύντροφος μέσα στα 
ελληνικά κάτεργα όλα αυτά τα χρόνια. Ο 
Σπ.Στρατούλης ήταν πάντα παρών στους αγώνες 
που δόθηκαν «εντός των τειχών». Η αδιάλλακτη 
και αξιοπρεπής στάση του ενάντια στις 
ταπεινώσεις και την συνεχή υποτίμηση που 
βιώνουν οι κρατούμενοι-ες στις ελληνικές 
φυλακές τον έχει φέρει στο στόχαστρο των 
αρχών.

Η ενεργοποίηση της διάταξης του άρθρου 55, 
μετά την προσπάθεια εμπλοκής του στην 
παραπάνω υπόθεση, με την οποία του 
στερούνται το δικαίωμα των τακτικών αδειών 
αλλά και αυτό της υφ όρων απόλυσης καθώς έχει 
εκτίσει το προβλεπόμενο διάστημα, στοχεύει 
καταρχήν στην ψυχολογική αλλά και σωματική 
του εξόντωση. Παράλληλα η περίπτωση του 
χρησιμοποιείται ως μέσο για την τρομοκράτηση 
και τον παραδειγματισμό όλων των υπολοίπων 
κρατουμένων που παρά την ειδική συνθήκη στην 
οποία και βρίσκονται δεν είναι διατεθειμένοι-ες 
να υπομείνουν την περεταίρω υποτίμησή τους.

Από τη Δευτέρα 11 Νοέμβρη 2013 ο 
Σπ.Στρατούλης  έχει ξεκινήσει απεργία πείνας 
ως το τελευταίο μέσο που του έχει απομείνει 

ως το τελευταίο μέσο που του έχει απομείνει για 
να διεκδικήσει τα αυτονόητα. Απαιτεί να 
σταματήσει άμεσα κάθε δίωξή του σχετικά με 
την παραπάνω υπόθεση και διεκδικεί την έκδοση 
απαλλακτικού βουλεύματος για να του 
χορηγηθούν ξανά οι άδειες. Ολοκληρώνοντας 2 
μήνες απεργίας πείνας, εμφανίζεται μεγάλος 
κίνδυνος δημιουργίας σοβαρών και μη 
αναστρέψιμων βλαβών στην υγεία του ή ακόμα 
και ο κίνδυνος αιφνιδίου θανάτου, σύμφωνα και 
με τον σύμβουλο γιατρό του. Παρ’όλα αυτά η 
μεταχείριση του από το προσωπικό των φυλακών 
λαρίσης όπου και κρατείται αλλά και από 
συγκεκριμένους γιατρούς του πανεπιστημιακού 
νοσοκομείου λαρίσης, επιτείνει τους κινδύνους 
αυτούς.

Ο αγώνας του Σπ. Στρατούλη έρχεται τώρα να 
συμπέσει με τις φωνές που ακούγονται σχετικά 
με το δικαίωμα της χρήσης αδειών πολιτικών 
κρατουμένων (υπόδικων και καταδικασμένων). 
Στη συνολική μετατροπή της ελληνικής 
επικράτειας ως ενός τόπου σε «κατάσταση 
εξαίρεσης», η μεταχείριση των κρατουμένων 
αποτελεί ένα ακόμα σημείο προς το σύγχρονο 
ολοκληρωτισμό. Στη συνθήκη αυτή, οι 
κρατούμενοι μετατρέπονται σε «μη-πολίτες», 
εξαιρούμενοι σταδιακά και από τα τελευταία 
δικαιώματα που τους επιτρέπουν τη διατήρηση 
ιχνών ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Η επίθεση 
στα δικαιώματα των κρατουμένων είναι κομμάτι 
της συνολικότερης επίθεσης που δέχεται μία 
κοινωνία σαστισμένη, εντός και εκτός των 
τειχών.

Σε αυτές τις στιγμές το λιγότερο που μπορούμε 
να κάνουμε είναι να σταθούμε αλληλέγγυοι-ες 
στον αγώνα που δίνει ο Σπύρος για ελευθερία και 
αξιοπρέπεια. Οι κινήσεις αλληλεγγύης από τη 
λάρισα μέχρι τη μυτιλήνη και από την αθήνα 
μέχρι το λονδίνο δείχνουν άλλωστε ότι όπως όλα 
αυτά τα χρόνια ήταν και ο ίδιος δίπλα σε όσους 
και όσες αγωνίζονταν έτσι και τώρα στο δικό του 
αγώνα δεν είναι μόνος.
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