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Καθώς η Ινδία γιορτάζει τα 75 χρόνια ανεξαρτησίας της, θυμάμαι και μοιράζομαι τη σχέση μου
με την «Ινδία» - ένα σημαντικό σύμβολο ζωής για μένα από την παιδική μου ηλικία. Η παρουσία
του  είναι  αδιάκοπη  και  κομβική.  Συνάντησα  την  «Ινδία»  στο  σταυροδρόμι  δύο  διαδρομών
γνώσης,  που  αντιστοιχούν  σε  μεγάλο  βαθμό  σε  δύο  διαφορετικές  αλλά  και  αλληλένδετες
καταστάσεις  συνείδησης:  μια  ανθρωπολογική  καλλιτεχνική  κατάσταση  του  νου  και  μια
φιλοσοφική/πνευματική κατάσταση ύπαρξης.

Η ιστορία  της  δικής  μου «Ινδίας» είναι  μακρά,  πλούσια σε  εμπειρία  και  είναι  ακόμα πολύ
ζωντανή όταν ο τότε Πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα, η αυτού εξοχότης  κ.  Aftab Seth με
έστειλε  να  επισκεφτώ  τη  χώρα  του  στο  πλαίσιο  ενός  διακρατικού/διαπολιτισμικού
προγράμματος ανταλλαγής το 1996. Ως προσκεκλημένος Έλληνας ακαδημαικός, πέρασα χρόνο
στη Βόρεια Ινδία (Νέο Δελχί, Άγρα, Vrindavan και Baroda University στο Gujarat όπου έδωσα
διάλεξη για τα αυθόρμητα διαλογικά ποιήματα και την μουσική). Στη συνέχεια ταξίδεψα στην
Κεράλα στη Νότια Ινδία. Εκεί με εισήγαγε ένας έμπειρος ντόπιος στην περίφημη κουλτούρα του
Teyyam και στις εορταστικές εκδηλώσεις της λατρείας της Μητέρας Θεάς και τη λατρεία του
φιδιού κόμπρα (Naya). Ήταν μια μεγάλη ανθρωπολογική εμπειρία.

Πολλά χρόνια αργότερα, από τις 3 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2018, επισκέφτηκα ξανά την Ινδία
ως προσκεκλημένος ομιλητής στο Διεθνές Συνέδριο «Ο Δημήτριος Γαλανός και η κληρονομιά
του:  Ινδοελληνική υποτροφία 1790-2018» που διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεχνών
Indira Gandhi. Καθώς ο Έλληνας λόγιος στα σανσκριτικά Δημήτριος Γαλανός είχε ζήσει και
εργαστεί, πέθανε και θάφτηκε στην Ινδία (1760-1833), το συνέδριο πραγματοποιήθηκε τόσο στο
Νέο  Δελχί  όσο  και  στο  Βαρανάσι.  Στο  Συνέδριο,  παρουσίασα,  για  πρώτη  φορά  στην
ακαδημαϊκή  μου  καριέρα,  μια  εργασία  με  τίτλο  «Η  φιλοσοφία  της  γιόγκα  στην  Ελλάδα».
Παράλληλα με τις ακαδημαϊκές παρουσιάσεις στο Συνέδριο υπήρξε μια συστηματική έκθεση και
ζωντανές παραστάσεις ελληνικής παραδοσιακής μουσικής από Έλληνες μουσικούς. Το Συνέδριο
συνολικά σημείωσε μεγάλη επιτυχία, καθώς κατέδειξε σαφώς και με πολύ ευχάριστο τρόπο τα
πλεονεκτήματα και για τις δύο πλευρές οποιασδήποτε διαλογικής ανταλλαγής μεταξύ Ινδίας και
Ελλάδας.



Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου,  υπογράφηκε επίσης στο Νέο Δελχί  το 2018 ένα μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ – το
Πανεπιστήμιο μου) και του περίφημου Εθνικού Κέντρου Τεχνών Indira Gandhi. Η συνεργασία
μεταξύ  αυτών  των  ινστιτούτων  στοχεύει  στην  ανταλλαγή  ανθρώπων  και  ιδεών,  γνώση  και
τεχνογνωσία μεταξύ Ελλήνων και Ινδών ειδικών καθώς και φοιτητών στους τομείς της τέχνης,
της φιλοσοφίας και της εκπαίδευσης. Σε αυτήν την ειδική ακαδημαϊκή/καλλιτεχνική συμφωνία
μεταξύ Ινδίας και Ελλάδας διορίστηκα από τον Πρύτανη του ΕΜΠ ως επίσημος εκπρόσωπος
της ελληνικής πλευράς της συνεργασίας.

Υπάρχουν δύο ακόμη έργα για την Ινδία που έχουν πραγματοποιηθεί  στην Ελλάδα υπό την
ακαδημαϊκή μου καθοδήγηση. Πρώτον, το έργο με τίτλο "Βίντεο ιστορίες ζωής μεταναστών
/Ινδών στην Αθήνα και την περιοχή της Αττικής", το οποίο ήταν μέρος ενός ευρύτερου έργου με
τον  ίδιο  τίτλο  που  πραγματοποιήθηκε  το  2011-12 και  χρηματοδοτήθηκε  από το  Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ένταξης και την Ελληνική Υπουργείο Εσωτερικών. Το έργο αφορά την καθημερινή ζωή
των Ινδών μεταναστών στην αλληλεπίδρασή τους με Έλληνες υπηκόους και αποτελείται από
τέσσερα σύντομα βίντεο (6 έως 7 λεπτά το καθένα) που καλύπτουν τέσσερις σημαντικές πτυχές
ή τομείς  της  καθημερινής  ζωής των μεταναστών στην Ελλάδα: Οικογένεια,  Εργασία,  Τέχνη
/Θρησκεία,  και  το  εννοιολογικό  σύμπλεγμα  των  δύο  χωρών  που  εμπλέκονται  μέσω  της
μετανάστευσης,  που ονομάζεται  Εδώ και Εκεί.  Τα τέσσερα βίντεο φέρουν τους ακόλουθους
τίτλους: Η οικογένεια είναι η ζωή μου, Η ιστορία του μυρμηγκιού, Το Living through kirtan και
Για μια καλύτερη ζωή. Τα βίντεο προβλήθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην Ινδία κατά τη διάρκεια
του διεθνούς συνεδρίου Galanos.

Το  δεύτερο  έργο  είναι  η  διδακτορική  διατριβή  με  τίτλο  Μουσική  και  μειονότητες:  Μια
εθνομουσικολογική προσέγγιση της ινδικής κοινότητας στην Ελλάδα, η οποία διεξήχθη από τη
Δρ. Έλλη Κωστελέτου, Ελληνίδα φοιτήτρια μου, υπό την ακαδημαϊκή μου επίβλεψη, η οποία
ολοκληρώθηκε με επιτυχία και καταχωρήθηκε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εκτός από την ανθρωπολογική/καλλιτεχνική πτυχή της προσωπικής μου εμπειρίας με την Ινδία,
ωστόσο, αυτό που θεωρώ ότι είναι η πιο οικεία και, τελικά, βαθύτερη σχέση με την Ινδία είναι η
αίσθηση ότι η «Ινδία» ήταν ένας πραγματικός γκουρού αυτογνωσίας για μένα στην ζωή μου, η
«Ινδία» είναι συνώνυμη της πνευματικότητας. Με τον όρο «πνευματικότητα» εννοώ εκείνη την
κατάσταση συνείδησης που εμφανίζεται όταν εδραιωθεί η σκόπιμη και αβίαστη υπέρβαση της
αυτοσυνείδησης. Η κατάσταση στην οποία ο νους έχει σταματήσει να καλύπτει την πραγματική
αντίληψη του κόσμου μέσω της κίνησής του και έχει δώσει τη θέση του στο φως της συνείδησης
(buddhi). Αυτή είναι η «Ινδία» μου - ένα είδος προσωπικής γιόγκα ή, με τα λόγια του Ινδού
σοφού Πατάντζαλι, «yoga citta vrtti nirodhah». Η «Ινδία» αντιπροσωπεύει-θα έλεγα ότι είναι-
τον δρόμο της αυτοπραγμάτωσης και της αυτοπραγμάτωσης.

Συνοψίζοντας: Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ινδία και η Ελλάδα έχουν πολλά να ανταλλάξουν σε
επίπεδο πολιτισμού. Με τον όρο «πολιτισμός» εννοώ την ιστορικά ανεπτυγμένη υποσυνείδητη



κατανόηση των προτεραιοτήτων της ζωής και επομένως της ζωντανής κληρονομιάς που μπορεί
να  οδηγήσει  την  ανθρωπότητα  στην  απελευθέρωση  (μόξα)  από  τα  εμπόδια  της  συνήθους
συνείδησης.  Η  πνευματική  σύγκλιση  μεταξύ  Ινδίας  και  Ελλάδας  εξασφαλίζει  πολιτιστική
δημιουργικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου αφού η ΙΝΔΙΑ -  είναι ο «Vishwa Guru» (ο δάσκαλος του 
κόσμου) και ένα σύμβολο ζωής για μένα, γιορτάζει τα 75 χρόνια της ανεξαρτησίας του.

* * * * *


