Νόςτοσ
Nζομαι : επιςτρζφω. Ο νόςτοσ αναφζρεται ςτον επαναπατριςμό του ξενιτεμζνου και
προχποκζτει ότι ζφυγα από τθν πατρίδα, αναγκαςτικά ι με τθ κζλθςι μου. Οι αιτίεσ του
εκπατριςμοφ ποικίλουν και δίνουν αναμφίβολα τισ δικιζσ τουσ αποχρϊςεισ ςτο ξενιτεμό.
Γενζκλιοσ τόποσ, ςτθν πατρίδα είναι που πρϊτο-γεφκθκα τον κόςμο, που ιμουν ντόπιοσ και
όχι ξζνοσ. Αφινοντασ πίςω τθν πατρίδα, αποχαιρετϊ κάποια αγαπθμζνα πρόςωπα,
καταςτάςεισ και τοπία που δφςκολα κυμάμαι χωρίσ να νιϊκω νοςταλγία. Και ο πόνοσ
οξφνεται με τθν τάςθ που ζχουμε όλοι να εξιδανικεφουμε το παρελκόν.
Η Οδφςςεια διθγείται τουσ κινδφνουσ και τα δεινά του ταξιδιοφ τθσ επιςτροφισ μζχρι τὸ
νόστιμον ἦμαρ (τθν θμζρα τθσ επιςτροφισ) του ιρωα. Τι επικυμία για επιςτροφι! Αλλά ζχει
ενδιαφζρον ότι ςτον δρόμο του ο Οδυςςζασ αντιμετωπίηει καταςτάςεισ που, όχι μόνο
απειλοφν τθ ηωι του και τθν επιςτροφι του, αλλά και τθν ίδια του τθν επικυμία να
παλιννοςτιςει: τθ γοθτεία τθσ Κίρκθσ, τθ λικθ τθσ πατρίδασ που φζρνουν οι λοτοί…
Μετά τα ταξίδια και τισ περιπζτειεσ, μετά τισ ανακαλφψεισ και τισ κατακτιςεισ, υπάρχει θ
ςτιγμι του ςτοχαςμοφ και του απολογιςμοφ: «τι πετάμε, τι κρατάμε;». Ένα είδοσ
«επιςτροφισ» ςτον εαυτό και ςτισ βαςικζσ του ανάγκεσ…
Η ιδζα πάντωσ του επαναπατριςμοφ δεν ςυνεπάγεται εκείνθ τθσ παλινδρόμθςθσ: ο νόςτοσ
δεν ςυνεπάγεται επιςτροφι ςτο παρελκόν. Εξάλλου θ πατρίδα δεν περιμζνει πάντα τουσ
παλιννοςτοφντεσ (με τθν εξαίρεςθ τθσ Πθνελόπθσ).
Η πατρίδα ταυτίηεται και με τθν παιδικι θλικία, απ’ όπου κάκε ενιλικασ προζρχεται - ο
Roland Barthes χαρακτθρίηει τθν παιδικι θλικία «πραγματικι πατρίδα του κακενόσ». Και οι
δυο (πατρίδα και παιδικι θλικία), μεταφερόμενεσ ςτο πεδίο τθσ γεφςθσ, ιςοφνται με τθν
ευχαρίςτθςθ του γλυκοφ: γλυκιά παιδικι θλικία, νόςτιμθ πατρίδα.
Νόςτιμο λοιπόν αυτό που προκαλεί γευςτικι απόλαυςθ (αχ, θ κουηίνα τθσ μαμάσ!...), αλλά
και, μεταφορικά, νόςτιμο είναι ό,τι είναι ευχάριςτο ςτισ αιςκιςεισ και προκαλεί καλι
διάκεςθ: χάρθ, γοθτεία, κομψότθτα, ομορφιά, τζχνθ του ηθν… άρα νόςτιμεσ και οι «καλζσ
τζχνεσ»!

