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Περίληψη 
Η νοσταλγία, δηλαδή η «έντονη συναισθηματική επιθυμία που έχει κάποιος για γεγονότα του 
παρελθόντος του», θεωρούνταν για καιρό κάτι σαν εγκεφαλική νόσος, ασθένεια, διαταραχή ή 
και δυσλειτουργία. Αυτή η κακή φήμη είναι άδικη. Η νοσταλγία είναι κατά κύριο λόγο ένα 
θετικό (αν και γλυκόπικρο) και κοινωνικό συναίσθημα, που συνιστά ψυχολογική δύναμη, 
παρά αδυναμία. Μάλιστα, η νοσταλγία παρέχει υπαρξιακά οφέλη. Συγκεκριμένα, η νοσταλγία 
συνδέεται με, ή και προσφέρει, μια αίσθηση νοήματος της ζωής (κυρίως μέσω του 
χαρακτηριστικού της κοινωνικότητας) και αποτελεί αντίδοτο σε απειλές κατά του νοήματος. 
Ακόμη, η νοσταλγία συνεισφέρει στην ευεξία ατόμων τα οποία αντιμετωπίζουν χρόνιες 
δυσκολίες με την αίσθηση νοήματος στη ζωή. Τέλος, η νοσταλγία έχει αποσβεστική επίδραση 
σε υπαρξιακές απειλές, καθώς μειώνει το άγχος του θανάτου και σκέψεις γύρω από το θάνατο. 
Συνολικά, η νοσταλγία ενισχύει το νόημα της ύπαρξης και προστατεύει από το φόβο του 
θανάτου. 
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