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Το κατηγορητήριο εναντίον της Φραγκογιαννούς  

 

Εάν η υπόθεση της Φραγκογιαννούς έφτανε στο δικαστήριο και εγώ 

ως δικαστής έπρεπε να διατυπώσω το κατηγορητήριο εναντίον της, σίγουρα 

θα ήμουν αυστηρή απέναντί της και θα την έκρινα με αντικειμενικό τρόπο. 

Καταρχάς οι πράξεις της σύμφωνα με τον νόμο χαρακτηρίζονται ως 

«ειδεχθή εγκλήματα». 

 Ως δικαστής θα υπάκουα στον νόμο και η ποινή της θα ήταν δις 

ισόβια, γιατί παρόλα τα ελαφρυντικά που θα λάμβανα υπόψη μου, ο νόμος 

είναι απαράβατος. Η παραπάνω απόφαση πάρθηκε μετά από πολλή σκέψη 

και εξέταση των δεδομένων: 

 Σκότωσε τέσσερα κορίτσια, τα οποία ήσαν πολύ μικρά σε ηλικία. Με 

αυτές τις απάνθρωπες πράξεις όχι μόνο αφαίρεσε τέσσερεις ζωές αλλά και 

μείωσε και τον πληθυσμό της νέας γενιάς. Οι τρόποι με τους οποίους 

σκότωσε τα κορίτσια ήσαν φρικτοί και αποτρόπαιοι. Επιπλέον, αντί έστω και 

την τελευταία στιγμή να ομολογήσει την αλήθεια, εκείνη έλεγε ψέματα και 

υποκρινόταν. Μάλιστα δρούσε τόσο γρήγορα και με τόση ψυχραιμία μετά 

από τους φόνους, που σημαίνει πως δρούσε εν γνώσει της και με λογική. 

Παρόλο που είχε πολλές τύψεις και έβλεπε πολλούς εφιάλτες, συνέχισε να 

κάνει φόνους, κάτι που επιβεβαιώνει την απανθρωπιά της. Επίσης, όταν 

τελικά οι αρχές βεβαιώθηκαν πως ο φονιάς ήταν αυτή, αντί να παραδοθεί 

και να δικαιούται έτσι μια πιο ελαφριά ποινή, το έσκασε και βρήκε 

καταφύγιο στα βουνά. 

 Το γεγονός πως τα θύματα ήσαν μικρά κορίτσια, δημιούργησε στις 

οικογένειές τους και κυρίως στις μαμάδες τους μεγάλο σοκ, και είναι κάτι 

που θα αργήσουν ή δεν θα μπορέσουν να ξεχάσουν. Οπότε η κατηγορούμενη 

εκτός από την υλική απώλεια, πρέπει να τιμωρηθεί και για την 

συναισθηματική απώλεια που προκάλεσε, η οποία μάλιστα θεωρείται 

σημαντικότερη. Επιπλέον είπε ψέματα για να προστατέψει τον γιό της, όταν 

τον κυνηγούσαν, κι αυτό θεωρείται ποινικό αδίκημα. Επίσης έκανε έκτρωση 
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σε μια γυναίκα. Τέλος πουλούσε ψεύτικα γιατρικά και με αυτόν τον τρόπο 

κορόιδευε τον κόσμο. 
 

Τα ελαφρυντικά  προς υπεράσπισή της  

Από την άλλη πλευρά η κατηγορούμενη δεν είχε «σώας τας φρένας». 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σκότωσε την ίδια της την εγγονή με τα ίδια της τα 

χέρια, ενώ οι άνθρωποι προστατεύουν συνήθως τους συγγενείς τους, όπως κι 

εκείνη είχε προστατέψει το γιο της, όταν τον κυνηγούσαν για να τον βάλουν 

φυλακή,  

Η αιτία των παραπάνω εγκλημάτων της είναι τα βιώματά της και τα πάθη 

που έζησε σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, τα οποία διαμόρφωσαν τον 

σκληρό χαρακτήρα και την ιδιαίτερη προσωπικότητά της. Πίστευε ότι εάν 

σκότωνε όλα τα κορίτσια θα απάλλασσε τον κόσμο και τις ίδιες από τα 

βάσανα, και ότι θα συνέβαλλε με αυτόν τον τρόπο στο καλό της κοινωνίας. 

Αναμφισβήτητα αυτή η αντίληψη είναι λανθασμένη, επειδή το γεγονός ότι η 

κατηγορούμενη είχε φριχτές αναμνήσεις από τη δική της ζωή και 

συνειδητοποίησε πως πάντα υπηρετούσε κάποιον, δεν σήμαινε πως θα ίσχυε 

αυτό σε κάθε κορίτσι. Ένα κορίτσι είναι σε όλες τις περιπτώσεις ένα βάρος, 

μια υποχρέωση και ένα άβουλο πράγμα και έτσι θα απάλλασσε, κατά τα 

λεγόμενά της, τα κορίτσια και τους γονείς τους από τα βάσανα. 

 Επίσης ήταν θολωμένη και τυφλωμένη, δύο συναισθήματα που δεν 

μπόρεσε να διαχειριστεί και τα οποία την οδήγησαν σε άσχημα 

αποτελέσματα. Στην ψυχή επικρατούσε ταραχή. Επιπλέον ήθελε να 

ανατρέψει τη μοίρα των γυναικών και να πάει κόντρα στο κατεστημένο, 

δηλαδή στην ανδροκρατούμενη κοινωνία, κάτι πολύ θετικό, που το 

επιχείρησε με λάθος τρόπο. Το γεγονός ότι στο τέλος προσπάθησε 

απεγνωσμένα, περνώντας από δύσκολα περάσματα να προσέλθει στο ναό 

για να ζητήσει άσυλο από τον Θεό, είναι το αποκορύφωμα της τρέλας της. 

 Επίσης άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της τρέλας της είναι 

όταν ακούει από την πηγή φωνές που φώναζαν «φόνισσα, φόνισσα». 

Επιπλέον πίστευε πως πραγματοποιούσε την κρίση του Θεού. Παράλληλα 

στον πρώτο φόνο ήταν άυπνη, κάτι που επέτεινε την τρέλα της, μιας και 

όταν είμαστε άυπνοι παραμιλάμε και τρελαινόμαστε. Τέλος το γεγονός 

αυτό, δηλαδή η δολοφονία των κοριτσιών, είναι από μόνη της μια τρέλα, 

γιατί δύσκολα κάποιος που δεν είναι «εν βρασμώ ψυχής» φτάνει σε κατά 

συρροή φόνους, όπως η Φραγκογιαννού.  

 


