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Χαραλαμπίδη μπορεί να χαρακτηριστεί κατά κύριο λόγο ελληνοκεντρικό, υπό την έννοια
ότι οι βασικές, όπως εξάλλου διαπιστώνεται από τις «Σημειώσεις» των ποιητικών
βιβλίων του και επίσης έχει δείξει η φιλολογική μελέτη του έργου του, εστίες διαλόγου
της ποίησής του, είτε αυτές είναι φανερές είτε κρυπτικές, εντοπίζονται στη μακρά
παράδοση της ελληνικής λογοτεχνίας και γενικότερα γραμματείας, από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα. Συνάμα, ωστόσο, υπάρχουν και αρκετοί ξένοι ποιητές με το έργο των
οποίων ο Χαραλαμπίδης έχει μια μικρότερη ή μεγαλύτερη εκλεκτική συγγένεια. Σκοπός
της ανακοίνωσής μου είναι να εξετάσω τη σχέση της ποίησής του με το έργο του Δάντη,
κυρίως την περίφημη Commedia [Θεία Κωμωδία]. Η εξέταση θα γίνει στη βάση δύο
κυρίως αξόνων. Ο πρώτος άξονας είναι ο εντοπισμός εκείνων των δοκιμιακών προτύπων
ή πηγών που διαμόρφωσαν την αντίληψη του Χαραλαμπίδη για το δαντικό έργο. Αυτά
τα πρότυπα ή πηγές είναι τα σχετικά με τον Δάντη δοκίμια του Τ.Κ. Παπατσώνη και του
T.S. Eliot. Ο δεύτερος άξονας είναι ο εντοπισμός και ο σχολιασμός εκείνων των
ποιημάτων του Χαραλαμπίδη όπου υπάρχουν λιγότερα ή περισσότερα, κατά κύριο λόγο
κρυπτικά, στοιχεία διαλόγου με το έργο του Δάντη και ιδίως με την Commedia. Τα
ποιήματα αυτά, χωρίς να είναι πολλά, απαντούν πάντως σε ποιητικά βιβλία του
Χαραλαμπίδη διαφόρων εποχών.

