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ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ 
(1918-2009)

Ό θάνατος τής ’Ιωάννας Άγιάνογλου, τής αγα
πημένης μας Γιαννούλας, σφραγίζει μέ διακρι
τικότητα το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. 
Χωρίς ποτέ να διεκδικήσει ρόλο πρωταγωνι
στικό, κατάφερε νά ζήσει μέ μοναδική αξιοπρέ
πεια καί νά συναναστραφεΐ ως ϊση προς ίσους 
σημαντικούς ανθρώπους τής πατρίδας μας τα 
τελευταία εβδομήντα χρόνια.

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τό 
1918. Ό πατέρας της Μιλτιάδης Άγιάνογλου 
καταγόταν από πλούσια οικογένεια τής Μερσί
νας καί ή μητέρα της Εύγενία ήταν γόνος δύο 

μεγάλων Καππαδοκικών οικογενειών, των Χρηστίδηδων από τό Νέβσεχηρ 
καί των Σάτηρ άπό τό Άνδρονίκιο Ό παππούς τής Γιαννούλας Γιάννης 
Χρηστίδης, φαρμακοποιός στήν Πόλη, ήταν γιος τής Εύγενίας, αδελφής 
τού ήγεμόνα τής Σάμου Κωστάκη Βαγιάνη. Ή προγιαγιά της Σεραφία 
Σάτηρ ήταν άνεψιά τού Παύλου Καρολίδη1 2, τού βουλευτή, ιστορικού καί 
καθηγητή τού Πανεπιστημίου Αθηνών, ό όποιος ήταν τό καμάρι τής 
οικογένειας του άλλα καί ολόκληρου τού Άνδρονικίου.

Επειδή οί γονείς της χώρισαν όταν ήταν πολύ μικρή, έκείνη ζοΰσε μέ 
τόν παππού Γιάννη καί τή γιαγιά της Φωτεινή στο Πέραν, στή συνοικία 
τού Σούρπ Άγκόπ. Τά πρώτα της γράμματα τά έμαθε στό Κεντρικό Παρ
θεναγωγείο, όπου άρχισε νά φοιτά τό 1925, όταν διευθυντές του ήταν 
άρχικά ό Δ. Ξανθόπουλος καί στή συνέχεια οί Μ. Άναστασιάδης καί

1. Ειρήνη Ρενιέρη, «Άνδρονίκιο : Ένα Καππαδοκικό χωριό κατά τόν 19ο 
αιώνα», Μνήμων 15 (Αθήνα 1993), σ. 35.

2. Χριστόφ. Χρηστίδης, Χρόνια Κατοχής (1941-1944), Αθήνα 1971, σ. 532.
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Θωμάς Νάτσινας3. Τον Σεπτέμβρη τοΰ 1931 γράφτηκε στο Ζάππειο αλλά 
στις αρχές τοΰ 1932 ή κατάσταση άλλαξε δραματικά γιά τήν οίκογένειά 
της.

Τό 1931 ή Τουρκική Κυβέρνηση με νόμο απαγόρευσε στους Ρωμαιορ- 
θόδοξους4 φαρμακοποιούς τήν άσκηση τοΰ έπαγγέλματός τους, ανακαλώ
ντας τις άδειες λειτουργίας των φαρμακείων τους. Ό Γιάννης Χρηστίδης, 
μή μπορώντας πιά νά εργαστεί καί αντιμετωπίζοντας σοβαρό ο’ικονομικό 
πρόβλημα, άναγκάστηκε τελικά νά έγκαταλείψει τήν Πόλη καί νά εγκατα
σταθεί τό 1932 μέ τήν οίκογένειά του στήν "Αθήνα5, όπου ήδη βρισκόταν 
καί δικηγοροΰσε ό γιός του Χριστόφορος. Όλοι μαζί νοίκιασαν ένα σπίτι 
στήν όδό Καλλιδρομίου καί στείλανε τή Γιαννούλα στό καλό ιδιωτικό 
σχολείο τής Μίνας Άηδονοπούλου, πού λειτουργούσε στή λεωφόρο "Αλε
ξάνδρας .

Τελειώνοντας τό Γυμνάσιο, αποφάσισε νά ακολουθήσει τό παράδειγμα 
τού θείου της καί άρχισε νά φοιτά στή Νομική Σχολή τού Πανεπιστημίου 
"Αθηνών. Δυστυχώς στό τέλος τοΰ πρώτου έτους ή άδενοπάθεια πού τότε 
προσέβαλλε πολύ συχνά τά νεαρά άτομα, αφού τήν ταλαιπώρησε γιά 
άρκετό χρονικό διάστημα, τήν άνάγκασε νά έγκαταλείψει όριστικά τις 
σπουδές της άφήνοντάς της μόνο κέρδος τά πολλά μυθιστορήματα καί 
ποιητικές συλλογές πού διάβασε στή διάρκεια τής άρρώστιας της.

Είχε πιά έρθει ή ώρα νά μπει στή βιοπάλη. Χάρη στις τρεις ξένες 
γλώσσες πού ήξερε νά μιλά καί νά γράφει πολύ καλά βρήκε, λίγο πριν 
ξεσπάσει ό πόλεμος, δουλειά στή Σόκονυ6, τή μεγάλη πετρελαϊκή εταιρία 
πού αργότερα μετονομάστηκε σέ Mobil Oil. Κάθε μέρα, από τό Ελληνικό, 
όπου είχε έγκατασταθεϊ ή οίκογένειά της σέ ένα πανέμορφο σπιτάκι πού 
είχε χτίσει ό θειος της δίπλα στή θάλασσα, μέ τό λεωφορείο έρχόταν στήν 
"Αθήνα7 στά γραφεία τής έταιρίας στήν όδό Κοραή 4.

3. Σούλα Μπόζη, Ό Ελληνισμός τής Κωνσταντινούπολης, "Αθήνα, Ελληνικά 
Γράμματα, 2002, σ. 121. Αίμ. Ξανθοπούλου, «155 Χρόνια άπό τήν 'ίδρυση τού 
Κεντρικού Παρθεναγωγείου», έφ. Ό Πολίτης, "Ιανουάριος 2006, σ. 4.

4. Στά τουρκικά: Ρούμ-Όρτοντόξ.
5. Πληροφορίες άπό κείμενο αίτησης τού Γιάννη Χρηστίδη γιά χορήγηση άδειας 

φαρμακείου στήν "Αθήνα ("Αρχείο "Αρχαγγέλου Γαβριήλ), Χριστόφ. Χρηστίδης, 
δ.π., σ. 539.

6. Πληροφορίες άπό άλληλογραφία τής οικογένειας Χρηστίδη ("Αρχείο "Αρχαγ
γέλου Γαβριήλ).

7. Χριστόφ. Χρηστίδης, δ.π., σ. 65.
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Ήταν πια μιά εντυπωσιακή μελαχρινή κοπέλα, ή όποια όχι μόνο μέ τήν 
ομορφιά της άλλα καί μέ τήν ευφυΐα, τήν ευαισθησία καί τήν καλλιέργειά 
της προκαλοΰσε τήν προσοχή τών φίλων του θείου της Χρίστου Χρηστίδη. 
Καί αυτοί οί φίλοι δέν ήταν τυχαίοι άνθρωποι, άφοΰ μεταξύ τους εκείνη 
τήν εποχή περιλαμβάνονταν ό "Αγγελος καί ή "Αννα Σικελιανοΰ, τό ζεύγος 
Μερλιέ, ό Μανώλης Τριανταφυλλίδης, ό Γιάννης Κακριδής, ό Ελισαίος 
Γιαννίδης, ό Γιώργος Θεοτοκάς, ό Γιώργος Καρτάλης, ή Μαρία Ίορδανίδη, 
ό Ξενοφώντας Λευκοπαρίδης, ο μετέπειτα στρατηγός Γιώργος Ίορδανίδης 
καί πολλοί άλλοι.

Έντωμεταξύ, ό πόλεμος πού ξέσπασε έφερε καινούργιες φουρτούνες 
στήν οικογένεια τής Γιαννούλας. Η κατοχική κυβέρνηση τού Τσολάκογλου 
άπαλλοτρίωσε τό σπίτι τού Ελληνικού8, γιά να γίνει εκεί τό αεροδρόμιο, 
γιά τήν κατασκευή τού όποιου βιάζονταν οί Γερμανοί. 'Όλη ή οικογένεια 
άναγκάστηκε τόν Όκτώβρη τού 1941 νά μετακομίσει στήν Καλλιθέα, στήν 
οδό Ευαγγελίστριας 68. Δύο μήνες μετά, από αυτό τό σπίτι ή Γιαννούλα θά 
βγει ερωτευμένη νύφη γιά νά παντρευτεί στον κοντινό ναό τής Ευαγγελί
στριας στοΰ Χαροκόπου τόν Κεφαλλονίτη Σπύρο Πινιατώρο, ένα πολύ 
ωραίο καί ευγενικό παλικάρι.

Μέ τόν Σπύρο θά ζήσει όλα τά δύσκολα χρόνια τής Κατοχής, τού 
Εμφυλίου καί θά προσπαθήσει νά άντιμετωπίσει μαζί του τις άντιξοότητες 
τής δεκαετίας τού ’50. Δυστυχώς καί οί πιό δυνατοί έρωτες λυγίζουν κάτω 
άπό τήν πίεση τών μεγάλων οικονομικών προβλημάτων. Άπό κάποιο 
σημείο καί μετά ή Γιαννούλα συνέχισε μόνη τόν αγώνα τής ζωής, έχοντας 
πάντα τήν υποστήριξη τού θείου της, τού σπουδαίου δημοτικιστή καί ακού
ραστου συγγραφέα Χριστόφορου Χρηστίδη.

Γύρω στό 1960 ό Χρίστος άρχισε νά έχει σοβαρά προβλήματα μέ τήν 
καρδιά του, οπότε ή ίδια άνέλαβε νά τόν προσέχει, νά τόν περιποιείται καί 
νά τόν βοηθά, κάθε φορά πού αυτός είχε άνάγκη. Χωρίς τή δική της φρο
ντίδα ό Χρηστίδης δέν θά είχε καταφέρει νά φέρει εις πέρας τό σπουδαίο 
έργο τής τελευταίας εικοσάχρονης περιόδου τής ζωής του πού ίσως ήταν 
γι’ αυτόν καί ή πιό παραγωγική.

Ό θάνατος τής μητέρας της Ευγενίας τό 1980 καί τού θείου της τό 1982 
δέν περιόρισε τή δραστηριότητά της. ’Αφιέρωσε τή ζωή της στήν προβολή 
τού έργου τού Χρηστίδη, στή διαφύλαξη καί αξιοποίηση τού πολύτιμου 
άρχείου καί τής βιβλιοθήκης του μέ δωρεές στό Κέντρο Μικρασιατικών

8. Χριστόφ. Χρηστίδης, δ.π., σ. 129.
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Σπουδών καί σέ διάφορα Μουσεία καί 'Ιδρύματα, όπως τό ’Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, 
μέ γενναιοδωρία καί μοναδική διακριτικότητα βοηθούσε συνεχώς φίλους 
καί συγγενείς πού είχαν ανάγκη καί ένίσχυε τό έργο συλλόγων καί οργα
νώσεων πού προσφέρουν σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Ό θάνατος ήταν δίκαιος μαζί της, άφού τήν πήρε στά ενενήντα της 
χρόνια μέσα σέ λίγα λεπτά, μέ άκέραιες τις πνευματικές της δυνάμεις ως 
τήν τελευταία στιγμή καί χωρίς νά υποφέρει καθόλου.

"Αξιο τέλος γιά μιά άξια καί θαυμάσια γυναίκα.

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΓΑΒΡΙΗΛ
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