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Τα ελαφρυντικά  προς υπεράσπιση της  Φραγκογιαννούς  

Ανδριάνα Τσόκου, Γ6  

 
 Η κατηγορούμενη είναι μια γυναίκα που ζούσε από μικρή ηλικία 

υποδουλωμένη, υπηρετώντας αρχικά τους γονείς της, και αντιμετωπίζοντας την 

υπέρ των αδερφών της αδικία που υπέστη από την οικογένεια της στον διαμοιρασμό 

της περιουσίας, γεγονός που φαίνεται ότι την επηρέασε βαθύτατα, ύστερα τον 

άντρα της και αργότερα τα παιδιά της, καθώς είχε τρεις κόρες για τις οποίες έπρεπε 

μόνη της να εξασφαλίσει την προίκα τους μετά τον θάνατο του συζύγου της. 

Μεγαλωμένη χωρίς μητρικό πρότυπο, η κατηγορούμενη παρουσιάζει αντικοινωνική 

συμπεριφορά από μικρή, αφού έκλεβε χρήματα από τον πατέρα της.  

 Έτσι λοιπόν, στην προσπάθειά της να επιβιώσει ως γυναίκα στην κοινωνία, 

ταυτίζεται με την άποψη της κοινωνίας για τις γυναίκες και την πάει στα άκρα και 

οδηγείται σε πράξεις τρέλας. Το δύσκολο παρελθόν της φαίνεται να την βασάνιζε 

από τον πρώτο κιόλας φόνο, όπως η ίδια υποστηρίζει, διότι περνούσε δύσκολες 

νύχτες, όπου έμενε άγρυπνη και οι οδυνηρές αναμνήσεις του παρελθόντος 

έβγαιναν στη επιφάνεια. Σαν γυναίκα που έχει χάσει τα λογικά της, χρησιμοποιεί 

τη δικαιολογία για τους φόνους, ότι τους διαπράττει αρχικά για να "γλυτώσουν" οι 

οικογένειες των θυμάτων από τις ταλαιπωρίες που θα προκύψουν από τις κόρες 

τους, κι αφετέρου για να "γλυτώσουν" τα ίδια τα κοριτσάκια που σκοτώνει, από τις 

ταλαιπωρίες που θεωρεί ότι τα περιμένουν, ώστε να αποφύγουν αυτά που η ίδια 

υπέστη.  

 Η ίδια στο μυαλό της αισθάνεται αθώα, πιστεύοντας ότι εκτελεί θείο έργο, 

κάτι τελείως παρανοϊκό, ζητώντας κάποιο προφητικό σημάδι (στην περίπτωση της 

τα δυο μικρά κοριτσάκια που έσπρωξε). Το αίσθημα της αθωότητάς της είναι αυτό 

που την οδηγεί στο να φύγει, μετά την αποκάλυψη των πράξεών της. Άλλο ένα 

"σημάδι" από το οποίο η κατηγορούμενη φαίνεται πως δεν έχει σώας τας φρένας, 

είναι οι εφιάλτες που βλέπει με τα τρία από τα κοριτσάκια που δολοφόνησε, τα 

οποία της ζητάνε μητρική αγάπη και αργότερα οι φωνές που ακούει, όπως εκείνες 

των κυμάτων να την αποκαλούν "Φόνισσα". 

 
 


