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Ο Δημήτρης Ραυτόπουλος και η κριτική:  

από τη μεταπολεμική περίοδο στη Μεταπολίτευση 

 

Η διάλεξη θα παρουσιάσει τη διανοητική πορεία και το κριτικό ήθος του Δημήτρη 
Ραυτόπουλου (1924- ), σημαντικής και επιδραστικής μορφής της λογοτεχνικής 
κριτικής και της διανόησης στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στη μετάβασή του από την 
αριστερή-ιδεολογική κριτική που άσκησε προδικτατορικά στο περιοδικό Επιθεώρηση 
Τέχνης σε ένα είδος ευρύτερης πολιτισμικής κριτικής στο οποίο επιδίδεται στη 
Μεταπολίτευση. Η ανάλυση θα επικεντρωθεί στα γραπτά του της μεταδικτατορικής 
εποχής, επιχειρώντας να ανιχνεύσει την πολυπρισματικότητα των σχέσεων 
λογοτεχνίας, κριτικής και ιδεολογίας. Η διαδρομή του Ραυτόπουλου στην κριτική, 
άλλωστε, αποτυπώνει με εκρηκτικότητα την περιπέτεια και την αντιφατικότητα των 
ιδεών της Αριστεράς για τη λογοτεχνία και την κουλτούρα στον 20ο και τον 21ο αιώνα.  

Στο πλαίσιο αυτό, θα εξεταστούν οι διανοητικές προϋποθέσεις της «αναθεωρητικής» 
στροφής του Ραυτόπουλου, τοποθετημένες στα ιδεολογικά και πολιτισμικά 
συμφραζόμενα της εποχής, η τομή της δικτατορίας του 1967 και των χρόνων του 
Παρισιού με τον απόηχο του Μάη του ‘68, οι θεωρητικές του επιρροές, η σχέση με τον 
Άρη Αλεξάνδρου και το έργο του, οι μεταδικτατορικές βιβλιοκριτικές και η 
επιφυλλιδογραφία του. Μέσα από την ανάλυση θα αναδειχθεί η επιρροή του 
Ραυτόπουλου στη διαμόρφωση της μεταδικτατορικής κριτικής και θα σχολιαστούν οι 
αναταράξεις που προκάλεσε ο «αναθεωρητικός» κριτικός του λόγος στον χώρο της 
Αριστεράς, όχι μόνο της «ορθόδοξης» αλλά και της «ανανεωτικής», φέρνοντας στην 
επιφάνεια μια μάλλον άγνωστη κριτική-πολιτισμική διαμάχη με τους Αντώνη Βογιάζο 
και Άγγελο Ελεφάντη (το 1980) γύρω από το σώμα και την ιδεολογική βία.  
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