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Το κατηγορητήριο  εναντίον της Φραγκογιαννούς  

 

 Οι υποψίες αρχίζουν να στρέφονται εναντίον της Φραγκογιαννούς, 

αφού έχει διαπράξει τους τρεις πρώτους φόνους, όταν πνίγεται πάλι ένα 

κοριτσάκι, αυτή τη φορά τυχαία, και η Φραγκογιαννού, παρόλο που 

βρίσκεται κοντά του την ώρα του κινδύνου δεν κάνει τίποτα για να το 

σώσει. Όμως ευχήθηκε να πέσει το κοριτσάκι και να πνιγεί. Από εκεί και 

πέρα αρχίζει η καταδίωξή της από τις αρχές. Αν οι αρχές κατάφερναν να 

την πιάσουν και αυτή ομολογούσε, τότε θα κατηγορούνταν επιπλέον και 

για τους τρεις φόνους που διέπραξε. Ακόμα θα την κατηγορούσαν και για 

το κοριτσάκι που πνίγηκε και δεν έκανε τίποτα. Αυτές είναι πολύ σοβαρές 

κατηγορίες και αν θεωρούνταν ένοχη τότε θα είχε πολύ μεγάλη ποινή, 

μπορεί και ισόβια. Επίσης το γεγονός ότι προσπάθησε να αποφύγει και να 

κρυφτεί από τις αρχές για να μην την πιάσουν, δεν θα είναι υπέρ της στο 

δικαστήριο. 

 

Τα ελαφρυντικά  προς υπεράσπισή της  

 

 Η Φραγκογιαννού από τότε που θυμάται τον εαυτό της είναι 

χορτασμένη από ένα μονάχα πράγμα: τη φτώχια, όλα τ’ άλλα ήταν 

στερημένα. Οι γονείς της, ο γάμος της, η οικογένειά της, η οικογένεια των 

παιδιών της, όλα βουτηγμένα στη μιζέρια. Και το χειρότερο: τα θηλυκά να 

γεννιούνται το ένα πίσω από το άλλο «για να βασανίζουν και να 

βασανίζονται», σε μια κοινωνία που το να είσαι γυναίκα ήταν κατάρα.  

 Μέσα από την αναδρομή στο παρελθόν της που κάνει η Χαδούλα, 

τα συνειδητοποιεί όλα αυτά και αποφασίζει να κάνει την επανάστασή 

της, μόνο που στο σαλεμένο της μυαλό η επανάσταση γίνεται έγκλημα. 

Σκότωνε κοριτσάκια μικρά, για να μην γνωρίσουν τα βάσανα που η ίδια 

και οι κόρες της πέρασαν, στα οποία η κάθε γυναίκα ήταν καταδικασμένη 

να περάσει, ιδίως αν ήταν φτωχή. Έτσι η ηρωίδα ήταν ταυτόχρονα θύτης, 
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γιατί δολοφονούσε, αλλά και θύμα, γιατί πίσω από τις πράξεις της 

κρύβονταν ορισμένες καταστάσεις.  

 Η Φραγκογιαννού με το σαλεμένο της μυαλό πιστεύει ότι πράττει 

σωστά. Στη διαμόρφωση του χαρακτήρα της επέδρασε σε μεγάλο βαθμό 

και το οικογενειακό καθώς και το κοινωνικό περιβάλλον της. Η 

βασανισμένη της ζωή, αρχικά στο πατρικό της και στη συνέχεια με το 

γάμο της, την οικογένεια και τα παιδιά της, μια ζωή φτωχική και 

καταπιεσμένη, την οδήγησε στη διαπίστωση ότι είναι φοβερή δυστυχία το 

να είσαι γυναίκα και βάρος μεγάλο για τους δικούς σου. Στις τραυματικές 

αυτές εμπειρίες ήρθε να προστεθεί σαν τελειωτικό χτύπημα η γέννηση 

της ανεπιθύμητης εγγονής της, που είναι ταυτόχρονα άρρωστη και 

φαινόταν μάλιστα πως, αν ζούσε, θα γινόταν ασθενική, προσθέτοντας 

ακόμη ένα μειονέκτημα στο μειονέκτημα του φύλου της. Όλα αυτά μέσα 

στο μυαλό της, μέσα στην κούραση και τη νύχτα, σχεδόν ασυνείδητα, την 

οδηγούν στην πραγματοποίηση της βρεφοκτονίας. Μετά βέβαια το πρώτο 

φονικό, έχασε τον έλεγχο και ακολούθησαν και άλλα στυγερά 

εγκλήματα.  

 Η Φραγκογιαννού ήταν μια γυναίκα θρησκευόμενη, όπως φαίνεται 

από το κείμενο. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς πώς μπόρεσε να κάνει 

πράγματα που είναι τελείως αντίθετα με τη χριστιανική ηθική και 

θρησκεία και επιπλέον είναι αποτρόπαια εγκλήματα. Πώς κατάφερε να 

καταπνίξει τους ηθικούς και συναισθηματικούς ενδοιασμούς της και να 

εγκληματήσει σε βάρος μικρών αθώων πλασμάτων;  

 Την απάντηση την δίνει το ίδιο το κείμενο. Η ηρωίδα επηρεασμένη 

από τα τραυματικά βιώματα της ζωής της δεν πίστευε ότι ενεργούσε 

αντίθετα με τις ηθικές εντολές, αλλά ότι επιτελούσε θεάρεστο έργο, 

απαλλάσσοντας τις οικογένειες απ’ τα κορίτσια τους. Σε στιγμές 

παραλογισμού είχε φτάσει να πιστέψει ότι μπορεί και πρέπει να γίνει η 

ίδια ρυθμιστής της ζωής των μικρών φτωχών κοριτσιών, υποκαθιστώντας 

το έργο του Θεού.  

 Μετά τον πρώτο φόνο ωστόσο βασανίστηκε στην αρχή από τύψεις 

και κυνηγημένη από αυτές πήγε στο ερημοκλήσι του Αι-Γιάννη του 

Κρυφού, να τον παρακαλέσει να της φανερώσει κάποιο σημάδι αν 

πράγματι η πράξη της είναι θεάρεστη ή αποτελεί αμαρτία. Όταν λοιπόν 

στη συνέχεια είδε, από καθαρή σύμπτωση, τα δύο κοριτσάκια να παίζουν 

πλάι στη στέρνα, θεώρησε ότι ο άγιος της υποδείκνυε να τα σκοτώσει, 

γιατί αυτό θα ήταν μια καλή πράξη. Και μ’ αυτόν τον τρόπο στο σαλεμένο 

μυαλό της ταίριαζε την αντίθεση ανάμεσα στην ηθική και στο έγκλημα.       

 

   


