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ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΣΤΑΜΠΟΛΗ

ΥΨΗΛΟΣΕΒΑΣΤΗ όμορφιά τής Πίνδου, πού δεσπόζεις 
στον κάμπο τό Θεσσαλικό, 
γαλαζογέννητο όραμα σε χρώμα καί σε φώς, 
ρυθμός σοφός,
ύψηλοσέβαστο βουνό γλυκό,
στοϋ τραγουδιού τή λαύρα πώς άρμόζεις,
ύψηλοσέβαστη όμορφιά τής Πίνδου, πού δεσπόζεις!
Στις χιονισμένες σου κορφές, 
στις παρυφές
τών τόσο άπόμακρων πλευρών σου 
πετάει ή ψυχή μου νά δροσιστή, 
τής γής πιστή,
έτσι ώς άπλώνεται μ’ άνάερη χάρη 
σέ μακρυνάρι
τό γιγαντένιο βάρος σου στή γή.

*

Πώς νά σοϋ ψάλω τάχατες τά κάλλη 
τά μυστικά, τά πιό κρυμμένα;
Δε φτάνουν τά τραγούδια τού Κρυστάλλη 
πού βγήκαν άπό σένα;
Δέ φτάνουν τά ποτάμια πού τούς δίνεις 
τ’ αγνό νερό
καί σέρνονται στούς κάμπους απλωμένα;
Δεν προχωρώ·
περσότερο καλό ν’ άφήνης
μιάν όμορφιά αιθέρια άνύμνητη
μέσ’ στή γαλάζια φαντασία
καί σένα έτσι ώς σέ βλέπω, Πίνδος μου,
στήν τρισμεγάλη σου όπτασία.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ

Ό Γεώργ. Κ. Σταμπολής γεννήθηκε στήν ’Αθήνα τό 1902. Έσπού- 
δασε Νομικά στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών και υπηρετεί άπό τό 1918 
ώς ύπάλληλος τοΰ 'Υπουργείου Οικονομικών. Κατέχει τώρα τήν 
θέση τοΟ ΔιευθυντοΟ τών Κρατικών Λαχείων. Παράλληλα ασχολή
θηκε μέ τή λογοτεχνία καί έξέδωσε τά έξης λογοτεχνικά έργα: 1) «’Α
ναλαμπές» ποιητική συλλογή, τό 1925, 2) «Ηδονικά Σονέττα» τό 
1928, 3) «Συμφωνία τής Ζωής καί τοΰ Θανάτου» τό 1932, 4) «Οί νε
κροί πού ξαναζούν «τετράπρακτο δράμα, τό 1938, 5) «’Ωδές στά Ελ
ληνικά Τοπία», τό 1940, 6) Έπανέκδοση τής «Συμφωνίας τής Ζωής 
καί τοΰ Θανάτου», τό 1943, μέ μακρό φιλοσοφικό πρόλογο, 7) Τό 
έπικολυρικό συνθετικό ποίημα «Δειλινό στά Ελληνικά ’Ακρογιά
λια» τό 1948 καί 8) τό συνθετικό λυρικο-φιλοσοφικό ποίημα» « Ο 
'Υψηλός Διάλογος», τό 1956.

’Εκτός άπ’ αύτά έχει έκδώσει τήν κοινωνικοπολιτική μελέτη «Πο
λίτευμα καί ’Εθνική ’Αναγέννηση» τό έτος 1935, καθώς καί άλλες 
πολλές μελέτες, διαλέξεις καί άρθρα γύρω άπό ιστορικά, λογοτεχνι
κά καί οικονομικά καί τουριστικά θέματα.

Διετέλεσε πρωτεύον στέλεχος τοΰ έκδρομικού κινήματος καί Πρό
εδρος τής 'Ομοσπονδίας ’Εκδρομικών Σωματείων καί συνετέ, «σε 
στήν πρώτη διοργάνωση μεγάλων φυσιολατρικών έκδηλώσεων καί 
Εορτών. Άπό τό 1943 είναι καί Πρόεδρος τοΰ Συνδέσμου Ελλή
νων Λογοτεχνών, ένός άπό τά κυριώτερα λογοτεχνικά σωματεία 
τής Ελλάδος.

Γενικά διακρίνεται γιά τήν έθνική καί κοινωνική του δράση.
Ό Σταμπολής, σάν ποιητής, άκολουθεΐ τις πιό γνήσιες γραμμές 

τής έθνικής νεοελληνικής παραδόσεως καί τό όλο έργο του έκημα- 
ται καί άναγνωρίζεται, σά μιά ούσιώδης συμβολή στόν τομέα τής 
πνευματικής καί άνθρωπιστικής έξυψώσεως τοΰ νέου έλληνισμοΰ.
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