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H εικονιστική φύση της γλώσσας 
  

Abstract 
The true reality of language has largely been ignored by modern research, 

mainly because we all tend to act as readers instead of listeners of our own 

language. This paper will therefore try to approach the reality of language 

through a different perspective, mainly based on evidence of folk culture 

(such as proverbs and mythological metaphors), as well as on personal expe-

rience. Writing, although a major cultural achievement, constitutes merely a 

substitute for orality, which is of course more ‘authentic’ and much richer 

than writing. Orality may function at many different levels, depending on 

our spiritual freedom. It is not therefore unexpected that poetry, due to its 

psychosomatic reality, gives us extreme linguistic and creative possibilities. 

This approach allows a different and much more ‘original’ view of real life.  

 
1 

Νομίζω ότι ένα βασικό, ρυθμιστικό σφάλμα στη μελέτη και την ορι-
στικοποίηση απόψεων για τη γλώσσα είναι η παγιωμένη αρχή να α-
γνοούμε την αληθινή πραγματικότητα του καθημερινού ενεργού λό-
γου στην όλη του ψυχοσωματική (σημει λογική, αν θέλουμε) έκφρα-
ση, τελικά ενεργώντας ρυθμιστικά και ως αναγνώστες –και όχι, όπως 
οφείλουμε, ως υπάκουοι στα ίδια τα γλωσσικά πράγματα ακροατές, ως 
αντανακλαστικοί των πραγμάτων αποδέκτες.  

 Αλλά ο ενεργός, καθημερινός, πραγματωνόμενος βιολογικά, λό-
γος, ο σημειολογικά θεωρούμενος, ωθεί τον προσεκτικό και σεβαστι-
κό, συμμετοχικό, ακροατή-μελετητή του, σε ελεύθερες οδούς θεώρη-
σης και γλωσσικής ανθρωπολογικής μελέτης (στο «ανθρώπινο εργα-
στήρι», όπως το λέει ο . ), που τον οδηγούν σε ανοιχτούς ορί-
ζοντες ριζικής αναθεώρησης της όλης γλωσσικής, όχι γλωσσολογικής, 
βιοθεωρίας. 

                                                      
* Ποιητής, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών/ ka a . g . 
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 λα αυτά τα είπαμε σε κάποια βιβλία. Εδώ, τώρα, ας προσπαθή-
σουμε να προσεγγίσουμε την πραγματικότητα της εικονιστικής φύσης 
της γλώσσας με μιαν αντίληψη των πραγμάτων αισθητηριακή, αφού 
οργανική και αισθητηριακή ήταν η ανθρώπινη, ζωική πρόσληψη της 
πραγματικότητας, μέχρι τις παρυφές της γέννησης του νεότερου και 
κυριαρχικού δυτικοευρωπαϊκού πολιτισμού. Η μελέτη αυτή, λοιπόν, θα 
βασιστεί στις καταγραφές του λεγόμενου λαϊκού πολιτισμού και στην 
ανάκληση της προσωπικής εμπειρίας από την ενεργή καθημερινή ρητο-
ρικότητα, αφού η γραφή είναι, μέγιστο, βέβαια, πολιτισμικό επίτευγμα, 
αλλά, φυσικά, ενεργό υποκατάστατο της προφορικότητας, που ο πλού-
τος της, φυσιολογικά, είναι πολλαπλάσιος του εύρους της γραφής. 

 
2 

Αν λέγοντας εικόνα μπορούμε να εννοούμε, όπως άλλωστε το κάνουμε 
στην πράξη προσθέτοντας ένα προσδιοριστικό επίθετο, κάθε αισθη-
τηριακή πρόσληψη, μπορούμε και να πούμε πως ο προφορικός λόγος 
κυριαρχείται από την εικόνα, και αυτό το βρίσκουμε στις πιστές κα-
ταγραφές του. Ας δούμε μερικά παραδείγματα, έτσι στην τύχη:  

 

Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα – Μου μυρίζεται καβγάς – Αυτό δε μ  αγ-

γίζει – Πικρή αλήθεια – Άκου να δεις – Χέρι σίδερο – Μαύρη μέρα – Κα-
λοσυνάτη έκφραση – Η οδός της αρετής – Βαθιά μου, μέσα μου, εξωτερι-
κεύω – Μου φαίνεται πως – άε να στυλωθείς – Μου κατέβηκε – Κάτι 
μου λέει πως – χασε τη ζωή του – Γυρίζει σαν την άδικη κατάρα – Ο ή-
λιος βασιλεύει – Το υπερπέραν – Μου πέρασε απ  το νου, περνάει η ώρα, 
μου πέρασε ο πόνος, δε θα σου περάσει, πέρασα τα σαράντα, σε πέρασα για 
τον..., αυτό το χαρτονόμισμα δεν περνάει, πώς τα περνάς, περάστε κτλ.  
 

όλος αυτός ο κορμός, η ενεργή γλωσσική ουσία των καθημερινών μας 
εκφράσεων, που η κάπως προσεκτική μελέτη τους (λίγο δύσκολη, για-
τί τις χρησιμοποιούμε αυθόρμητα), μας ανοίγει οδούς μιας νέας, άμε-
σης αντίληψης των πνευματικών και πολιτισμικών πραγμάτων, και 
μαζί της φύσης της γλώσσας, που δεν κατατάσσεται, δεν υποτάσσεται 
στις λογικές προσπάθειες τιθάσευσής της σε εγκεφαλικούς κανόνες. 
Βέβαια, λίγο πολύ όλες αυτές τις εκφράσεις τις κατατάσσουμε στα 
‘σχήματα λόγου’, αυτή η κατάταξη, όμως, αποτελεί μια πρόχειρη λύ-
ση και στερεί τη δυνατότητα πραγματικής μελέτης.  
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Μια βοήθεια στην αντίληψη αυτής της πραγματικότητας μπορεί να 
μας δώσει η μορφή των εικονιστικών παροιμιών, που μπορούν να μας 
δείξουν ότι σ’ αυτόν τον καθημερινό λόγο η εικονιστικότητα λει-
τουργεί παραβολικά. Λέμε, γ.π., στάλα τη στάλα το νερό τρυπάει το λιθάρι ή 
λέγανε: σταγόνες ύδατος πέτρας κοιλαίνουσι. πό αυτή την εικόνα συ-
νάγουμε μιαν αφηρημένη έννοια, ας πούμε επιμονή, και μπορούμε να 
προσθέσουμε και υπομονή. μως, πώς γίνεται αυτό, γιατί; Η απάντηση 

«ο λαός δεν έχει αφηρημένες έννοιες» αποτελεί ένα πρωθύστερο 
βόλεμα και ούτε είναι μια πραγματική απάντηση. Και αν, γ.π., θελή-
σουμε να βγάλουμε αφηρημένη έννοια (ας πούμε τυχαία παραδείγ-
ματα) από το καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται, δε θα το καταφέρουμε, 
θα βγάλουμε μια σκέψη. Και, ακόμη, αν θελήσουμε να αντικαταστή-
σουμε –είτε ονόματα (Λαμπρή, Λάμπρος, ωτεινή, Λευκή, Μαρίνα), είτε 
εκφράσεις (όπως μέσα μου, αγωνίζομαι, αερολογίες, διατυμπανίζω, εδώ και 
πέντε χρόνια, εδώ που τα λέμε, ονειρεύομαι να, το φως της αλήθειας, σφοδρός 
έρωτας), είτε την υλικοπνευματική ‘αρχή’ των Προσωκρατικών (ύδωρ, 
αήρ, άπειρον, πυρ, τέσσερα στοιχεία) ή το γενετικό του σύμπαντος στοιχείο, 
οπτικά θεωρούμενο και γενετικό του παντός και της αντίληψής μας 
μαζί ‘σωματίδιο, στοιχείο’ (όπως και αν το ονομάσουμε) της σύγχρονης 
κοσμολογίας, που είναι απλώς πιο υλικό από το αρχέγονο ‘ανώνυμο Πο’ 

των Μαορί ή την Πλατωνική ’ωσεί δι  ελλάμ εως’ αντίληψη της 
αλήθειας, όπως η φώτιση των Ασιατών και το δικό μας ‘με φώτισε ο θεός 
και....’, και ακόμη και λέξεις, αναγόμενες και στην ετυμολογική τους 
καταγωγή (γ.π. καλός, ωραίος, άνθρωπος, πράγμα, πραγματικότητα), –αν, 
λοιπόν, θελήσουμε να τα αντικαταστήσουμε, δε θα μπορέσουμε. Και ας 
προσέξουμε, ακόμη, πως τα ακραία πράγματα τα λέμε αρνητικά ή 
αντιθετικά –γ.π., το κενό, η γυμνή πραγματικότητα, το ακραίο ινδικό neti 

neti (ούτε ούτε)– ή ‘μεταφορικά’ και παραβολικά, κατά τον τύπο: 
όπως... έτσι, τρόπος που δίνει τέτια δύναμη στην ποίηση (γ.π. την 
ομηρική), και που ούτε αυτή δε φαίνεται να μπορεί να τον υπερβεί. 

λλά μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο. Πως δηλαδή υπάρχει 
μια σχέση ανάμεσα στην εικόνα και το νόημα, μια σχέση καταγωγική 
για το δεύτερο, το νόημα, και προτεραιότητας, για το πρώτο, την ει-
κόνα. Κι αν μοιάζει να αχρηστεύεται η εικόνα μέσα στο νόημα, όμως 
η γλωσσική λειτουργία την προ ποθέτει σιωπηρά και λειτουργικά, 
λανθάνοντας δημιουργικά στα βάθη της εικονιστικής λειτουργίας, 
που αρχέγονα αναδύονται στην εικονιστική, πρωτογενή λειτουργία 
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της ποίησης, για της οποίας την πρόσληψη το ‘νόημα’ είναι μια λέξη 
καταχρηστικά χρησιμοποιούμενη, αφού στην ποίηση νοήματα, με 
την κυριολεκτική έννοια της λέξης, δεν υπάρχουν. Μπορούν μόνο 
πνεύμα να έχουν, πνοή. Άλλωστε, οι πολύχρηστες, κεντρικής γλωσσι-
κής λειτουργίας λέξεις, δύσκολα προσδιορίζονται νοηματικά, ανάλο-
γα και με το μικρό ή μεγάλο βαθμό που χρησιμοποιούνται και κά-
ποτε καταλήγουν βοηθητικές. Έτσι, γ.π., το θέλω έδωσε τελικά, μαζί με 
το να, το θα (  θέλω να, θε να, θα να, θα). Αυτά όλα δε συμβαίνουν, βέ-
βαια, μόνο στη γλώσσα μας. Πάρτε, γ.π., σχετικά με την τελευταία πε-
ρίπτωση, το κάνω και το αντίστοιχο αγγλικό do, ή και το αντίστοιχο 
τού είναι (με ριζική σημασία υπάρχω) γαλλικό -  , που κατέλη-
ξαν απαραίτητα ερωτηματικά μόρια. λα αυτά δείχνουν πως η εικο-
νιστικότητα προηγείται, χρονικά και λειτουργικά, της νοητικότητας, 
όπως προηγείται η ποιητικότητα της πεζότητας. Αυτή η διαπίστωση 
βέβαια, δεν είναι αξιολογική, είναι όμως, φαίνεται, ασφαλής. Από κει 
και πέρα οι εκτιμήσεις είναι άλλο πράγμα. 

 Η εικονιστική φύση της γλώσσας φαίνεται και από τη δημιουργία 
της γραφικής της παράστασης, που πραγματοποιήθηκε επειδή ήταν 
οντολογικά δυνατή, μια και η ανθρώπινη φύση που την επινόησε δε 
μπορεί, φυσικά, να ξεπεράσει τη δεδομένη οντολογία της και τις δυ-
νατότητές της –κάτι που συχνά ξεχνάμε, όταν φτάνουμε να θαυμά-
ζουμε τη ‘δεινότητα’ του ανθρώπου (σίγουρα, όχι όπως την εννόησε ο 
Σοφοκλής) ως ικανή με τα ‘θαύματά’ της να ξεπεράσει και να υποτά-
ξει (!) τη φύση. Η εικονιστική παράσταση της γλώσσας, με τη θρησκει-
ολογική της καταγωγή και όλες τις μορφές της μέχρι την ηλεκτρο-
νική, και, ακόμη, με τη σύζυγή της ηχητική καταγραφή, παραπέμπει, 
κατά τις δυνατότητες κάθε μορφής της, στον ζωντανό λόγο και την 
οργανικότητά του στην ολική ψυχοσωματική έκφραση, που είναι κι 
αυτή μια δεδομένη ζωική, οντολογική δυνατότητα. Από τις παλμικές, 
βιολογικού-οντολογικού (και άμεσα πνευματικού) χαρακτήρα γρα-
φές-γραμμές –«χειρονομίες» ( , κινήματα),  που θα έλεγαν ο 

a   και ο μαθητής του - a )–, τα πρώτα σπηλαι-
ογραφήματα, στην εικονιστική παράσταση πραγμάτων και εννοιών, 
μετά στη, συναισθητηριακά δεδομένη, δυνατότητα ταυτοποίησης 
γραφής-ήχου και το αλφάβητο, και πια στην τυπογράφηση, η εικόνα 
παραπέμπει στη ζωντανή γλώσσα και στον δεδομένο εικονιστικό χα-
ρακτήρα της. Η ηχητική καταγραφή παραπέμπει άμεσα, και κατά τις 
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δυνατότητές της, στη ζωντανή γλώσσα, και μετά η σύνθεση οπτικής-
ηχητικής απόδοσης μοιάζει εγγύτερα στη ζωντανή γλώσσα. Αλλά, σ’ 
όλες αυτές τις μορφές παράστασης της γλώσσας, λείπει η ταυτότητα 
χρόνου και τόπου, το γλωσσικό δηλαδή παρόν (με τον τόπο, το χρό-
νο, ζωντανούς διαλεγόμενους, με τη ζωντάνια γενικά της γλωσσικής 
πραγμάτωσης, αυτό που ονομάζουμε, συντομογραφικά, προφορικό-
τητα), και σ’ αυτό παραπέμπουν, για να αποκτήσουν πραγματική υ-
πόσταση –και, πάντως, από ένα παρόν πρόσληψης, στην κατάσταση 
της δυνατότητας ολικής γλωσσικής έκφρασης και, έτσι, στη δυνατό-
τητα αντίληψης, με τον ριζικό πάντα όρο πως η γλώσσα ενεργείται ως 
αισθητηριακή εικόνα.  

Και ας μην ξεχνάμε ότι στην ‘ορθογραφική’ παράσταση της γλώσσας, 
ας πούμε στην περίφημη δική μας ‘ιστορική ορθογραφία’, τα γράμματα, 
άπαξ επινοήθηκαν, μένουν στατικά στη λέξη, δε μπορούν να 
παραλειφθούν και, το πολύ, μεταβάλλονταν στην ατομική ή τη γενική 
γραφή, και στη διάδοση σε λαούς, μέχρι που τα παγίωσε η τυπογραφία 
(που ρυθμίζει και τη διαμόρφωση της ζωντανής γλώσσας), ενώ ο 
προφορικός λόγος εξελίσσεται, και οι λέξεις και οι δομές του αλλάζουν 
προφορά, τάξη και νόημα, και σε άτομα και λαούς, ώστε η ‘ορθογραφία’ 
(‘στραβογραφία’, για τον Βηλαρά), δεν παριστάνει τον πραγματικό ήχο 
παρά μόνο ενδεικτικά: μια ένδειξη του ατελούς της γραφής (και του 
δικτατορικού της χαρακτήρα, που οδήγησε τον ανθρώπινο πολιτισμό 
και την ανθρώπινη κοινωνία σε λαμπρές, αλλά τυφλές, οδούς (ευτυχώς 
που η γραφή αναπνέει από την ψυχοφυσιολογική έκφραση). 

  
3 

Ένα αφηγηματικό ανάπτυγμα της παραβολής είναι οι, κυριολεκτικά 
ονομαζόμενες, μυθολογικές, θρησκειολογικές και φιλοσοφικές παρα-
βολές, που βλέπουμε ενεργές σ’ όλους τους μύθους (που έφτασαν να 
αντιστοιχίσουν τις μυθολογικές τους οντότητες με έννοιες), στις θρη-
σκείες (όπως στο χριστιανικό Ευαγγέλιο) και σε φιλοσόφους (όπως ο 
Πλάτωνας). Μια ακραία, κορυφαία και μυστηριακή μορφή παραβο-
λής είναι οι γραφικές παραστάσεις, όπως τα αμμογραφήματα των 
Νάβαχο και οι θιβετανικές μάνταλα (που θυμίζουν τα εικονιστικά 
ψυχογραφήματα των ψυχιάτρων). Πιο άμεση μορφή τους είναι η 
θρησκειολογική επίδειξη αντικειμένων, όπως ο στάχυς των Ελευσι-
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νίων μυστηρίων ή ο λωτός της Σούτρας του Λωτού του Βούδα, και, βέ-
βαια, η κυριολεκτική ταύτιση φυσικών αντικειμένων και ανθρώπινων 
καλλιτεχνικών έργων με το υπερβατικό τους αντικείμενο, και, έτσι, η 
αναφορά και αναγωγή στη γενετική πηγή της έκφρασης και της 
ψυχής. Οι μάνταλα και τα αμμογραφήματα δεν απέχουν πολύ από 
τις ονειρικές εικόνες του ύπνου και του ξύπνου (το όναρ και το ύπαρ 
των αρχαίων ελλήνων) ή τις εικόνες, τα οράματα, τις ιερολογικές θε-
άσεις, τις εμπνεύσεις και τις αισθητηριακές καταστάσεις που γεννούν 
τα παραισθησιογόνα, σύμφωνα με υπεύθυνες μαρτυρίες (γ.π. του . 

), που έχουν θρησκειολογική αφετηρία και τις βλέπουμε και σε 
κεντήματα και σε φυσικά αντικείμενα, φυτικά και αδρανή υλικά, σε 
τροχιές και ρυθμούς, δεδομένα που ευρέως ερμηνεύθηκαν με όργανο 
το αξίωμα της χρυσής τομής.  

Τα όνειρα, που έχουν υποβιβασθεί σε αντικείμενο επιστημονικής 
μελέτης στην εποχή μας, ενώ, παραδοσιακά στον πολιτισμό μας, εί-
χαν μια πνευματική κυριαρχία (που την έχουν πάντα, σιωπηρά αλλά 
κυριαρχικά, και αυτό, στον υποτιμημένο και με συγκαταβατική αγά-
πη συμβατικά μελετώμενο ‘λαϊκό’ μας ‘πολιτισμό’), είναι ένα αρχέγο-
νο παράδειγμα εικόνας, και από αυτά προέρχεται στο κύριο μέρος 
της η αναιώνια (όπως αυτά) και μαζική, όσο και ατομική, μυθολογία. 
Οι ονειρικές εικόνες, λοιπόν, που υπάρχουν καθεαυτές και ανεξάρτη-
τα από τις ‘ερμηνείες’ μας, συνιστούν μια γλώσσα άμεση –με άμεση 
αναφορά στο χώρο που ονομάζουμε ψυχή και που της προσθέτουμε 
άλλα συμπαρομαρτούντα επιστημονικά ονόματα–, και πραγματοποι-
ούνται δημιουργικά και αρχεγονικά, τόσο, που είναι καθαρά ζωικά 
(πέρα από τη διάκριση ψυχισμού και βιολογίας), και υπάρχουν και 
στα ζώα. Η ονειρική εικονικότητα είναι μια γλωσσική αφετηρία, μια 
ψυχοφυσιολογική εκδήλωση οντολογικού υπερβατικού χαρακτήρα, 
και αντλείται, ως προσωπική μετοχή, από τις γυμνές πηγές της ύπαρ-
ξης, της οντότητας. Αν, λοιπόν, συμπεριλάβουμε στον ίδιο χώρο, μαζί 
με τη γλωσσική έκφραση του ξύπνου μας, και τα ποικίλα οράματα ή 
τις θεάσεις του ύπνου και τα ξύπνου,  αν τα αναγνωρίσουμε ως εκ-
φάνσεις της ίδιας κατάστασης, τότε μπορούμε να δούμε ότι αυτό το 
όλον συνιστά καθεαυτήν τη γλώσσα, από την οποία προκύπτει ο όλος 
ψυχισμός και η πνευματικότητά μας. 
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4 
Τίποτα στον κόσμο δεν είναι αύταρκες και ανεξάρτητο, ούτε στο 
φυσικό ούτε στο πνευματικό πεδίο. Η πραγματικότητα υφίσταται 
δυαδικά και εξ αυτού η ιδέα εν το παν. Το κάθε τι εξαρτάται από κάτι 
για την ύπαρξη και την υπόστασή του και το παν αναφέρεται σε κάτι 
έξωθέν του, που η ανθρωπότητα το ονόμασε με διάφορα ονόματα και 
που, ίσως, κοινή τους ονομασία είναι η θεότητα. Η επικοινωνία γί-
νεται όπως γίνεται, κι εμείς ονομάζουμε τον τρόπο, τα μέσα, όπως τα 
ονομάζουμε, ταυτοποιώντας την πραγματικότητα με τον τρόπο που 
την αντιλαμβανόμαστε. Κάθε ζωντανή οντότητα αντιδρά σε κάτι με 
τρόπο αισθητηριακό, από το κλαδί που στρέφεται προς τον ήλιο ή το 
κοντινό στήριγμα, μέχρι τον άνθρωπο με την πενταπλά διαιρεμένη, 
κατά τον όρο της απόστασης, αίσθησή του, στην οποία προσθέτουμε 
παραισθήσεις, συναισθησίες, έκτη αίσθηση, διαίσθηση και ό,τι παρό-
μοιο. Αυτό που προσλαμβάνει η αίσθηση παραπέμπει, ανάγει σε 
κάτι, με το οποίο αναγνωρίζει ότι έχει σχέση. Αυτή η αντίληψη είναι 
άμεση, συνιστά πραγματικότητα, αναγωγή σ’ αυτήν. Παγιώνεται, 
όμως και μια οικειότητα αντίδρασης, μια μνήμη, και αυτή η μνήμη 
συνιστά ένα βιολογικό νόημα. Έτσι, το λάλημα του πουλιού αναγνω-
ρίζεται ως πρόσκληση, όπως το άρωμα για τη μέλισσα. Αυτή η ζωική 
αντίδραση υπάρχει και στον άνθρωπο, ως ζωντανή οντότητα και ως 
συνυπάρχουσα με το όλο το κόσμου. 

 Αυτά τα γνωστά και απλά είναι όρος για να δούμε καθαρά το 
γεγονός ότι η εικόνα, προσλαμβανόμενη από τη φυσική πραγματικό-
τητα ή από την παράστασή της, με το άρωμα, το λάλημα, το λόγο, πα-
ραπέμπει σε κάτι παγιωμένο, που, καθώς η εικόνα το ανακαλεί με τον 
προθετικό της χαρακτήρα, γεννάει, επειδή αυτό τής είναι μια δεδο-
μένη δυνατότητα, μια αντίληψη, που είναι πια έμμεση, αλλά ‘εξ αμέ-
σου’ πρόσληψη. Έτσι γεννιέται το νόημα, που μεταπλάθει, μεθερμη-
νεύει την εικόνα. Αυτό συμβαίνει και κατά την πρόσληψη της εικό-
νας του ιερατικού σταχυού, της παραβολής του Πλατωνικού Σπηλαί-
ου και της εικονιστικής παροιμίας. Η νοητική αυτή σύλληψη συνιστά 
την πνευματικότητα του ανθρώπου, που παρεμβαίνει πια ως τρόπος 
έμμεσης, στοχαστικής πρόσληψης των πραγμάτων, αφού η εικόνα με-
θερμηνεύεται και οι πηγές της θολώνουν ή αφανίζονται στην τυπική 
καθημερινότητα.  
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Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η αμεσότητα πρόσληψης της πραγματι-
κότητας μέσω της εικόνας, της όποιας εικόνας, αφανίζεται. Απλώς 
δρα ανεπίγνωστα, παρεμβατικά ή εμπνευστικά. Στη θρησκειολογική 
έξαρση ή τέχνη, π.χ., στην οποία η εικόνα δεν έχει, τουλάχιστον πλή-
ρως, παραπεμπτικό χαρακτήρα, η πραγματικότητα προσλαμβάνεται 
άμεσα. Αυτό συμβαίνει και με την ποίηση, στης οποίας τον λόγο, τη 
γλώσσα, η εικόνα, ενδεικτικά αλλά δραστικά, και με δυνατότητες να 
είναι πλήρως αποτελεσματική, δεν παραπέμπει, αλλά ανάγει στην 
οικεία πραγματικότητα και στην αίσθηση ενότητας. Γι’ αυτό έχουν 
πει ότι η ποιητικότητα είναι η πρώτη και δραστική γλωσσική ουσία. 
Έτσι, ακούμε φράσεις όπως  

 

Βρέχει του καλού καιρού – έλα, φεύγα, το κεφάλι σου – τι υχή έχει ένα 
δεκάρικο – τη δάγκωσε τη λαμαρίνα – έκο α ρόδα μυρωμένα – γλυκοχά-

ραμα – είναι να την πιεις στο ποτήρι  
 

και στίχους όπως  
 

εσύ να πίνεις το κρασί κι εγώ να λάμπω μέσα  
 

και ‘καταλαβαίνουμε’ αμέσως τι μας λένε, γιατί η γλωσσική μας αί-
σθηση τις προσλαμβάνει άμεσα, ως οικείες γλωσσικές γεύσεις του 
άρρητου της γλωσσικής μας πνευματικότητας, και μόνο κατά το βαθμό 
της λογοκρατούμενης αγωγής μας (πάντα, όμως, περιβαλλόμενης 
από την όλη μας γλωσσική προσληπτικότητα). Είναι μια άμεση γλωσ-
σική πραγμάτωση, που στην ποίηση ως έμπνευση (από το εμπνέομαι, 
δέχομαι το πνεύμα, δηλαδή άνεμο και anima) πραγματοποιείται ως δη-

μιουργική πνευματικότητα, κατά το βαθμό της αναγωγής της γλώσσας 
της στις ψυχοβιολογικές της πηγές τής πραγματικότητας.  

Και στις εικονιστικές παροιμίες ακόμη, που ο προθετικός τους 
χαρακτήρας, η σκοπιμότητα της χρήσης τους τις νοηματοποιεί έντο-
να, η ποιητικότητα λανθάνει και έχει τάσεις εκδήλωσης, με το ρυθμό 
γ.π. Η προβαλλόμενη εικόνα τους δείχνει πιο έντονα το κυρίαρχο χα-
ρακτηριστικό της τη γενική εικονιστική φύση της γλώσσας, που λει-
τουργεί σε διάφορους βαθμούς, ανάλογα με την πνευματική ελευθερί-
α που της αφήνουμε.  

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι η ποίηση, απότοκη της ψυχοσωματι-
κής πραγματικότητας του τραγουδιού, δίνει στον άνθρωπο τις ακραί-
ες γλωσσικές, δημιουργικές δυνατότητες. 


