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Ο αγωνιστής Σπύρος Στρατούλης μπαίνει στην 9η εβδομάδα απεργίας πείνας με τις συνέπειες 

για βλάβες στα ζωτικά όργανα να είναι ήδη ορατές και τις πιθανότητες για περισσότερες και 

ακόμα σοβαρότερες επιπλοκές να αυξάνονται με εκθετικούς ρυθμούς για κάθε μέρα που 

διανύει από εδώ και στο εξής, την ίδια στιγμή μάλιστα που η αδιαφορία του αρμόδιου 

συμβουλίου παρατείνεται προκλητικά.  

Δευτέρα, 11η Νοεμβρίου, ξεκίνησα απεργία πείνας καταγγέλλοντας την ποινική μεταχείριση 

μου από τις Αρχές, σχετικά με την εμπλοκή μου με βάση κατασκευασμένες κατηγορίες, που 

αφορούν την ένταξη μου σε μία δήθεν εγκληματική οργάνωση και τη μη χορήγηση των 

αδειών εξόδου μου από τη φυλακή, ως επακόλουθο της δίωξης που μου ασκήθηκε. 

Επιλέγω το έσχατο αυτό μέσο αγώνα για να διεκδικήσω την έκδοση απαλλακτικού 

βουλεύματος και την εκ νέου χορήγηση των αδειών μου, καλώντας τις Αρχές να λάβουν 

θέση άμεσα. 
Η σχετική δικογραφία που υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, τον 

Ιούλιο του έτους 2012, εκκρεμεί τώρα, στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, το 

οποίο θα αποφασίσει σχετικά με την παραπομπή μου ή μη, σε δημόσια δίκη. 
Οι κατηγορίες που με αφορούν είναι αστήριχτες και οι ενδείξεις ανύπαρκτες. Τηλεφωνικές 

συνομιλίες είναι το μοναδικό μέσο που χρησιμοποιεί η αστυνομία σε βάρος μου και 

ειδικότερα, οι ευφάνταστες αξιολογήσεις που προσδίδουν στα λόγια τα δικά μου και 

τρίτων… Καταγγέλλω την στοχοποίηση των προσωπικών μου σχέσεων και συντροφικών. 

Οι αγώνες στις φυλακές δεν ποινικοποιούνται, δεν καταστέλλονται. Παρόλα αυτά, κάποιοι 

σχεδιάζουν, βασιζόμενοι στη σχέση αλληλεγγύης που έχει εκφραστεί από πολιτικές 

συλλογικότητες στις μάχες εντός των τειχών, να αναβαθμίσουν, ποινικά, την συγκεκριμένη 

υπόθεση. 
Επιπλέον, διαμαρτύρομαι για τη εφαρμογή από τις Αρχές, του άρθρου 55 του 

Σωφρονιστικού Κώδικα κατά τρόπο που απαγορεύει, στην περίπτωση μου, τη χορήγηση των 

αδειών που λάμβανα εδώ και δύο χρόνια και ενώ έχω αφεθεί "ελεύθερος" από τον Ανακριτή, 

εξαιτίας των παραπάνω. Οι Αρχές ερμηνεύουν το νόμο έτσι ούτως ώστε, να αρνούνται τη 

χορήγηση αδειών σε κρατούμενους που εκκρεμεί σε βάρος τους κακούργημα ακόμη και 

στην περίπτωση που δεν τους έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση ή περιοριστικοί όροι, 

προκαλώντας έτσι, την πολυετή ομηρία τους, μέχρι την έκβαση της δίκης. 
Θα απαντήσω δραστικά ενάντια στην εκδικητικότητα του κράτους που προσπαθεί να 

λυγίσει όσους αντιστέκονται∙ ενάντια στο μονοπώλιο του να αποφασίζει και να λεηλατεί τις 

ζωές μας και στην αδιαφορία του κάθε λογής ανδρείκελου απέναντι στη ζωή, την ελευθερία 

και την αξιοπρέπεια. 
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