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Ο Ιωάννης Πανουτσόπουλος 
γεννήθηκε στην πόλη που υπερα-
σπίστηκε ο Αισχύλος και έκανε τα 
πρώτα του βήματα στην οδό Ισμήνης, 
πλησίον της οδού Αντιγόνης – πάντα 
επί Κολωνώ. 

Το 2010 κυκλοφόρησε το παιδικό βι-
βλίο Τη νύχτα που ξυπνούσε η Αγνω-
στούπολη και το 2012 την ποιητική 
συλλογή Η Ωραία Κοιμωμένη – Δύο 
μονόλογοι σε ένα όνειρο. Το 2015 
το δοκίμιο Γιώργος Μαρκόπουλος, 
ο «σκοτεινός Αλφειός» της ελληνι-
κής ποίησης και το 2017 το βιβλίο 
Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε – Ποιητική 
αντιστοίχιση των Χαιρετισμών στη 
νεοελληνική γλώσσα.

Στίχους του έχουν μελοποιήσει και 
ερμηνεύσει οι Κ. Βασιλιάγκος, Φ. 
Βελεσιώτου, Τ. Γκρους, Γ. Καζαντζής, 
Ν. Μαυρουδής, Λ. Μαχαιρίτσας, Α. 
Μιτζέλος, Τ. Μπίνης, Γ. Νταλάρας, 
Ο. Περίδης κ.ά.

Από το 1996 διατηρεί επί της οδού 
Ιπποκράτους το παλαιοβιβλιοπωλείο 
Ίστωρ και παιδιόθεν την έγνοια και 
το πάθος για όσα αναιρεί ο χρόνος 
και όσα ανασταίνει η αγάπη μας. 

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια 
ποιητική συλλογή που παρ’ ολίγον να συνταξιο
δοτηθεί σ’ ένα σκοτεινό συρτάρι μπαλώνοντας 
υποδήματα και πετυχαίνοντας την τσάκιση σε 
μια ζωή που δεν μπορεί να κρύψει τις ζάρες 
της. Είναι μια σύμβαση αορίστου χρόνου στα 
πιο ηλιόλουστα κοιμητήρια και ο θάνατος κα-
τά παραγγελία που έρχεται στην πόρτα μας 
delivery.

Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι η 
ρέμπελη ζωή συνταγογραφημένη από συμ-
βεβλημένο με την αιωνιότητα ποιητή. Είναι η 
εξαγγελία πως το επάγγελμα που επιλέξατε, 
ακόμα και αν δεν θα σας βοηθήσει να αποπλη-
ρώσετε τα δάνειά σας, μπορεί να εξασφαλίσει 
ότι δεν θα ζήσετε μια δανική ζωή.

Όλα αυτά πιθανόν να γεννούν ερωτήματα για 
το τι είναι «Επαγγελματικός Προσανατολισμός», 
αλλά για τις απαντήσεις καλό είναι να ρωτήσετε 
τον προϊστάμενο, ο οποίος όμως απουσιάζει. 
Επίσης, πρέπει να έρθετε μια άλλη μέρα, γιατί 
μόλις σχολάσαμε. 

Το έργο του εξωφύλλου και οι βινιέτες 
ανήκουν στον εικαστικό Αντώνη Βάθη. 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
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Ο Ιωάννης Πανουτσόπουλος και οι εκδόσεις ΤΟΠΟΣ 
σας προσκαλούν στην παρουσίαση  

της ποιητικής συλλογής 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Διονύσης Καρατζάς, ποιητής
Νίκος Χρυσός, συγγραφέας

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου, 20:00
ΣΦΙΓΓΑ Music Theatre

Ακαδημίας & Ζωοδόχου Πηγής  (πεζόδρομος Κιάφας 13) 
Τηλ.: 211 4096149

Συντονιστής της συζήτησης 
Γιάννης Μπασκόζος, πεζογράφος δοκιμιογράφος

Εικονοποίηση ποιημάτων 
Ανδρέας Κουφόπουλος

Μουσική σύνθεση 
Κωνσταντίνος Κουτρουμπής

Ποιήματα θα διαβάσει η δημοσιογράφος
Αλεξάνδρα Χριστακάκη και ο ποιητής


