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Ως εισαγωγή 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΣΙΕΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑλλΗ 

αργά από το γραφείο μου, σβήνω τον 
υπολογιστή μου, κατευθύνομαι προς το 
κρεβάτι μου, ξεκουμπώνω το παντε-
λόνι μου, βγάζω τα παπούτσια και τις 
κάλτσες μου, τραβάω το τηλέφωνο 

από την πρίζα και, με λύπη, διακόπτω την ακρόαση του 
«Ρεσιτάλ άρπας» της Μαρτίν Ζελιό1. Έπειτα ξαπλώνω, 
κλείνω τα μάτια κι ακούω τον εαυτό μου να εύχεται στην 
ανύπαρκτη ομήγυρη και σε μένα τον ίδιο «καλόν ύπνο», 
με φωνή αχνή, σαν ψίθυρο, σαν χάδι. Ύστερα από μερικά 
δευτερόλεπτα, δεν ελέγχω πια τίποτα, είμαι εξ ολοκλήρου 
«αλλού», στη χώρα του ύπνου… Τι ώρα είναι; Σχεδόν 
δεκατρείς και τριάντα. Η αρχή του απογεύματος. Αυτή 
η τόσο ευχάριστη στιγμούλα όπου ο μεσημεριανός ύπνος 
σάς καλεί και σεις δεν ξέρετε αν θ’ ανταποκριθείτε. Να 
κοιμηθώ; Μα έχω τόσα πράγματα να κάνω! Να κοιμηθώ; 
Μα δεν είναι πρέπον! Κι αν κάποιος το αντιλαμβανόταν 

ΣΗΚωΝΟΜΑΙ
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και το μαρτυρούσε στους οικείους μου, στους φοιτητές 
μου, στους συναδέλφους μου, στους προϊσταμένους μου… 
Όχι, όχι, μη μ’ ενοχλείτε, αναπαύομαι. δεν είμαι εδώ 
για κανέναν: κοιμάμαι! Τι; Μάλιστα, μάλιστα, «ο Τιερύ 
Πακό κάνει νάνι, σαν μωρό!» Ντροπή του, ντροπή σε 
όλους και σε όλες όσοι ενδίδουν σε μια συνήθεια περα-
σμένης εποχής, μια συνήθεια που θα ’πρεπε να καταδι-
κάζουμε, ν’ απαγορεύουμε, να τιμωρούμε! Η μέρα είναι 
μέρα κι έγινε για να εργαζόμαστε, να πάρει η ευχή! Και  
η νύχτα… η νύχτα; Για να κοιμόμαστε. Τελεία και 
παύλα. Ούτε συζήτηση. δεν θα κάνουμε φασαρία για το 
τίποτε. Πρόκειται για έναν ρυθμό εξαίρετο, σοφό, ορθο-
λογικό, λειτουργικό και, σε τελευταία ανάλυση, αποδο-
τικό για όλους. Οι πάντες μπορούν να τον ακολουθήσουν, 
τόσο οι εργοδότες όσο και οι εργαζόμενοι. Εν ολίγοις, 
δεν είναι λογικό ν’ απουσιάζει κάποιος από την κοινωνική 
ζωή μόνο και μόνο για να πάρει έναν υπνάκο, σαν να μην 
τρέχει τίποτα. Κι όμως, σε αντίθεση με τα επιχειρήματα 
τόσων αξιοσέβαστων ανθρώπων, εγώ έχω να σας ομο-
λογήσω, να σας εκμυστηρευτώ και να διακηρύξω πως  
η σιέστα είναι ένας χρόνος που εμπεριέχει την τέχνη της 
ζωής! Μάλιστα, την τέχνη με την οποία επιλέγουμε να 
ζούμε, μια τέχνη που οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε, να 
διαδίδουμε, να βιώνουμε συνειδητά με ευχαρίστηση και 
σοβαρότητα. Οπαδοί της σιέστας κάθε ηλικίας, σε όλα 
τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη, όποιο επάγγελμα κι αν 
ασκείτε, εκφράστε την προτίμησή σας και αντισταθείτε 
στην παγκόσμια, επιβεβλημένη, απολυταρχική χρονική 
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τάξη. Κι αυτό, ας είναι μόνο η αρχή, η πάλη για το 
δικαίωμα στη σιέστα έπεται...

Η σιέστα είναι επιτακτική ανάγκη. Σας επιβάλλε-
ται, δεν σας εκλιπαρεί. Είναι εκεί, παρούσα, θελκτική, 
προκλητική, τρυφερή – με μια λέξη, ακαταμάχητη. Σας 
τυλίγει με τη ζέστη της, σας κανακεύει, σας χαϊδολογά. 
Την ακολουθείτε τυφλά.

Τα μάτια σας κλείνουν άθελά σας, σιγά σιγά χαλα-
ρώνετε, και το σώμα σας, που λίγο πριν το νιώθατε 
κάπως βαρύ, τώρα μοιάζει ελαφρύ, αόρατο, ανύπαρκτο. 
Η ευτυχία, μια μορφή ευτυχίας, σας κυριεύει. Αφήνεστε, 
δεν σας νοιάζει και, παρά την έκπληξή σας, παραδίνεστε. 
Σε ποιον; Σ’ έναν νέο εραστή; Σε μιαν ερωμένη; Σας πιά-
σαμε στα πράσα… Θέλατε να το κρατήσετε κρυφό; Είναι 
μια απαγορευμένη σχέση που πρέπει να μείνει μυστική; 
Ναι, είναι μια σχέση –που η ηθική της παραγωγικότητας 
αποδοκιμάζει– με τη νύχτα μέσα στη μέρα, μια σχέση με 
τον Ύπνο… Σιέστα σημαίνει να συνθηκολογήσουμε με 
τον ημερήσιο ύπνο, να αποτίσουμε φόρο τιμής σ’ αυτόν, 
ν’ αποδεχτούμε τη συντροφιά του αφήνοντας την πόρτα 
ανοιχτή στην ονειροπόληση… Ο μεσημεριανός ύπνος 
είναι ευεργετικός.

 Το παιδί είναι νευρικό. Κλαίει, ουρλιάζει, κυλιέται 
στο πάτωμα, αναποδογυρίζει τα πάντα στο πέρασμά του, 
αρνείται να πάει να κοιμηθεί, τόσο η προοπτική αυτή 
μοιάζει απειλητική και θυμίζει τιμωρία. Για να το ηρε-
μήσετε πρέπει να το πάρετε αγκαλιά, να το περιβάλλετε 
με όλη σας τη στοργή και να το οδηγήσετε στον ύπνο 
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αμβλύνοντας τα άγχη και τους φόβους του, μεταδίδοντάς 
του τη δική σας απόλαυση κατά την ανάπαυση. Η ανά-
παυση ακολουθεί το γεύμα, είτε ήταν λιτό είτε όχι. Όταν 
το παιδί ξυπνήσει θα είναι πάλι έτοιμο ν’ ανακαλύψει τον 
κόσμο με ακόρεστη δίψα. Ο μεσημεριανός ύπνος είναι 
σαν να ξαναπαίρνουμε ανάσα, μια αναγκαία στιγμή για 
ν’ ανακτήσουμε τις δυνάμεις μας – σωματικές και μη.

Τόσο το μωρό όσο και το μικρό παιδί τρέφονται από 
τον μοναδικό και πολύτιμο χρόνο της σιέστας. Το παιδί 
που κοιμάται είναι ακόμη ωραιότερο. Κοιτάξτε το. Απο-
πνέει γαλήνη. Το παιδί που κοιμάται μοιάζει με τοπίο 
ήρεμο και φωτεινό. Με τοπίο χιονισμένο που απορροφά 
κάθε θόρυβο και μας προσφέρει ως αντίδωρο τον ύμνο 
της σιωπής. Με τοπίο ηλιόλουστο που θερμαίνει τους 
μυς του σώματος και γεννά το όνειρο. Πολλοί ζωγράφοι 
ασχολήθηκαν με την τέχνη του τοπίου, όπως εύστοχα 
παρατήρησε ο Μονταίνι2. Πράγματι, κάθε τοπιογραφία 
μάς μαθαίνει να βλέπουμε προσεκτικότερα και να εκτι-
μάμε τη «φύση». Το ίδιο συμβαίνει και με την τέχνη που 
αποδίδει τον ύπνο, αυτήν που μας κάνει να μοιραζόμαστε 
την ανάσα του, τη γαλήνη του και τα μαγευτικά του 
μισοσκόταδα. Είθε την ώρα που κοιμόμαστε ν’ απο-
μακρυνθούμε από τα σκότη, να ταξιδέψουμε σε τόπους 
ήρεμους ή τρικυμιώδεις, πάντοτε όμως γεμάτους φως.
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I 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣωΠΑ 
ΣΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ύΠΝΟ

τον μικρό Ιησού στη «Σιωπή» του 
Ντομινικέν3, του επονομαζόμενου 
Ντομενικίνο, μολονότι η σωματική 
του στάση δεν δηλώνει ανάπαυση, 
η όλη εικόνα του εκπέμπει ηρεμία. 

Η μητέρα Του φέρνει το δείκτη Της στα χείλη για να 
προτρέψει τους συνδαιτυμόνες ν’ αποφύγουν κάθε θόρυβο, 
«Σουτ», μας ψιθυρίζει, «το παιδί κοιμ…» 

Ο σύγχρονός του, ο Τζορτζόνε4, ζωγράφισε μια 
«Κοιμώμενη Αφροδίτη», την οποία όμως δεν τελείωσε  
–η πανούκλα, που ενέσκηψε στη Βενετία την εποχή 
εκείνη, τον πήρε μαζί της στον αιώνιο ύπνο!–, αλλά  
ο Τιτσιάνο5 ολοκλήρωσε τον πίνακα προσθέτοντας φυσικά 
κάποια στοιχεία στο τοπίο, δουλεύοντας περισσότερο τον 
ουρανό, δίχως όμως να επέμβει στη νεαρή γυμνή γυναίκα 
που το αριστερό της χέρι έρχεται να φωλιάσει με χάρη 
ανάμεσα στα πόδια της. Άραγε ξεκουράζεται μετά από 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΤΕ
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έναν απολαυστικό αυνανισμό; Οι πτυχώσεις του υφά-
σματος όπου είναι ξαπλωμένη δεν παραπέμπουν σε ανά-
παυση… Την ίδια εποχή, στις απαρχές του 16ου αιώνα, 
ο Πιέρο ντι Κόζιμο6 φιλοτεχνεί με τη σειρά του το έργο 
«Αφροδίτη, Άρης και Έρως», αλλά εδώ είναι ο Άρης που 
αναπαύεται, ξαπλωμένος γυμνός στη χαρούμενη ύπαιθρο, 
τη γεμάτη ζώα και αγγελάκια. 

Ο Καραβάτζιο7 με την «Ανάπαυση κατά τη φυγή στην 
Αίγυπτο» (1596;) εκφράζει άψογα αυτήν την αίσθηση 
της χαλάρωσης που προσφέρει η σιέστα, διότι αυτό 
ακριβώς θέλει να απεικονίσει. Η Παναγία και το παιδί 
Της κοιμούνται, ενώ ένας άγγελος με τη μορφή εφήβου 
ερμηνεύει στο βιολί την παρτιτούρα που του προτείνει  
ο Ιωσήφ. Η μουσική συμβάλλει κι αυτή στη γαλήνη και 
την ανακούφιση. Κανένας φόβος δεν διαφαίνεται κατά 
τη διάρκεια αυτής της σύντομης ανάπαυλας, τα αίτια 
της φυγής και η ανασφάλεια της μακράς πορείας έχουν 
προς στιγμήν λησμονηθεί, απομένει ένα είδος πραότητας 
που καλύπτει τα πρόσωπα μ’ ένα αόρατο αλλά προ-
στατευτικό πέπλο. Το παιδί δεν σκιάζεται από τίποτα. 
Γιατί ν’ ανησυχεί άλλωστε αφού νανουρίζεται από τη 
γλυκιά ανάσα της μάνας του; Στο έργο «Η ανάπαυση της 
Αγίας Οικογένειας κατά τη φυγή στην Αίγυπτο» (1628;)  
ο Οράτσο Τζεντιλέσκι8 παρουσιάζει τον Ιωσήφ να κοιμά-
ται βαθιά ενώ η Μαρία αγωνίζεται να κρατήσει τα μάτια 
της ανοιχτά και ο Χριστός, ξύπνιος, θηλάζει λαίμαργα μ’ 
ένα βλέμμα σκιαγμένο, φοβούμενος μην κάτι διαταράξει 
την ευχάριστη αυτήν ένωση, το ηδονικό αυτό πιπίλισμα. 
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O Μπρέγκελ ο Πρεσβύτερος9 στον «Θερισμό» (1565), 
όπως και στη «Γη της Επαγγελίας» (1567), ζωγρα-
φίζει ανθρώπους σωριασμένους κατάχαμα, ύστερα από 
μια κοπιαστική μέρα ή ένα πλούσιο κολατσιό, να έχουν 
αποκοιμηθεί με τα πόδια ανοιχτά, δίχως αμηχανία, με 
προφανή ικανοποίηση… Η «Γη της Επαγγελίας» δεν 
υπάρχει, κανένας δρόμος δεν οδηγεί εκεί παρά μόνον 
αυτός της φαντασίας. Ο ιστορικός Ζαν Ντελυμό10, που 
έχει επισκεφθεί ουκ ολίγες «Γαίες της Επαγγελίας», από 
τον Βοκκάκιο11 μέχρι τον Ραμπελαί12, μας επισημαί-
νει πως όλες ανεξαιρέτως διαθέτουν ποταμούς από μέλι, 
πηγές απ’ όπου ρέει άφθονο κρασί, δέντρα που μόλις 
οι καρποί κοπούν αμέσως ανανεώνονται, βροχές από 
αρνίσια μπουτάκια, βουνά «ξεροψημένης παρμεζάνας», 
«γουρουνάκια γάλακτος που κυκλοφορούν καλοψημένα, 
με το μαχαίρι για τον τεμαχισμό τους μπηγμένο ήδη 
στη σάρκα τους» – με λίγα λόγια, μέρη που υπόσχο-
νται ευζωία για όλους αυτούς που δεν έχουν τίποτα, 
που απλώς επιβιώνουν μέσα στη μιζέρια σ’ έναν κόσμο 
λαβωμένο από τους πολέμους, κατακερματισμένο από 
τις κοινωνικές ανισότητες και κάθε λογής αδικία… Για  
ν’ αντέξει αυτό το βάρος που ολοένα και δυσκολότερα 
υποφέρεται, τις δυστυχίες που τον λυγίζουν, ο κακομοί-
ρης ο χωρικός καταφεύγει στην προσμονή ενός καλύτερου 
κόσμου μέσα από την περιγραφή της «Γης της Επαγ-
γελίας». Ο πίνακας τιτλοφορείται «Luilekkerland», που 
κατά γράμμα σημαίνει τη «χώρα της λιχουδιάς», έτσι 
κανείς δεν εκπλήσσεται αντικρίζοντας τούρτες, γλυκά, 
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ψητά πουλερικά κ.λπ. Στην ανέχεια που υποβόσκει πάντα 
στην ύπαιθρο, το όνειρο αντιπαραθέτει την αφθονία και τη 
χαλάρωση, την οκνηρία… Σ’ αυτόν το διάσημο πίνακά 
του, ο Μπρέγκελ ο Πρεσβύτερος μας το υπογραμμίζει 
εντονότερα με την επιλογή των χρωμάτων, τη στάση 
των σωμάτων και τη μιμική. Μας προσφέρει παρηγοριά 
κι ελπίδα. Ο στρατιώτης, ο χωρικός και ο φοιτητής 
–υπάρχει ένα βιβλίο δίπλα του– σ’ αυτόν τον πίνακα, για 
μια φορά στη ζωή τους, έχουν φάει χορταστικά, όμως το 
σημαντικότερο είναι πως αντιπροσωπεύουν το αντίδοτο 
στην περιρρέουσα αθλιότητα, στις επιδημίες και τη φρίκη 
του πολέμου. Μερικές φορές, εξετάζοντας προσεκτικά 
μια αναπαραγωγή του «Θερισμού», ακούω το ρυθμικό 
ροχαλητό του θεριστή, και χαμογελώ ικανοποιημένος για 
λογαριασμό του, εκτιμώντας παράλληλα την άνεση και 
την ειρήνη που μου προσφέρουν η εποχή και η κοινωνία 
στις οποίες ζω και αναπαύομαι… Παράδοξο; Πόσο δια-
σκεδαστικό είναι να μπαίνετε σ’ έναν πίνακα όπου κανείς 
δεν σας περιμένει, λες και κάνετε διάρρηξη. Είσαστε λοι-
πόν εκεί, με τα σημερινά σας ρούχα, με τη νοοτροπία της 
εποχής σας, και πιάνετε κουβεντούλα με το ένα ή το άλλο 
πρόσωπο, σαν αυτός «ο κόσμος» να σας είναι οικείος. 
Είναι αλήθεια πως μόνο και μόνο η κοινή εμπειρία της 
σιέστας αρκεί για να γίνετε αποδεκτός από την παρέα 
των ναζιάρηδων αυτών, που σας θυμίζουν τον Αλέξανδρο 
τον Μακάριο. Έχετε μπει άλλη φορά σε κάποια ταινία, 
όπως η ηρωίδα του Πορφυρό ρόδο του Καΐρου του Γού-
ντυ Άλλεν13; Είναι αστείο, αλλά έχω την εντύπωση πως 
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η σιέστα διευκολύνει αυτού του είδους το ταξίδι… Σαν 
να αντιπαραβάλλετε έναν πίνακα σε μια σκηνή ταινίας, 
να επιθέτετε εικόνες σε μια πραγματικότητα, να δίνετε 
διάσταση σε κάτι επίπεδο, να εμψυχώνετε κάτι που σοφά 
ήταν ακίνητο, τέτοια είναι η μαγεία του σταδιακού περά-
σματος στην κατάσταση του ύπνου… Αλλά ας ξαναγυρί-
σουμε για λίγο στην προσωπική μας πινακοθήκη· είχαμε 
μείνει στον Μπρέγκελ, ε, λοιπόν, έναν αιώνα αργότερα, 
οι Φλαμανδοί ζωγράφοι θα τιμήσουν με τη σειρά τους 
τη σιέστα, ή τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ 
μπροστά σε μερικά έργα τους, διακινδυνεύοντας να τα 
ερμηνεύσω κάπως μονόπλευρα. Το «Πανηγύρι» του 
Ρούμπενς14 με παρασύρει σ’ έναν ξέφρενο χορό, γεγονός 
που δεν εμποδίζει ένα ζευγάρι να ξαπλώσει στο χορτάρι 
και να παιχνιδίσει, προτού ανταλλάξει χάδια και αφεθεί  
σ’ έναν αναζωογονητικό ύπνο. Ο «Φιλόσοφος που στοχά-
ζεται», του Ρέμπραντ15, αναμφίβολα «συλλογάται», και 
γι’ αυτό απομονώνεται σε μια σκοτεινή γωνιά του δωμα-
τίου και, μέσα σ’ αυτήν την επιλεγμένη μοναξιά, σκύβει 
το κεφάλι, κλείνει τα μάτια και φεύγει για το κυνήγι των 
ιδεών· μήπως μισοκοιμάται κιόλας; Έτσι νομίζω. Έχει 
μεταφερθεί σε άλλους κόσμους «όντας μεταξύ ύπνου και 
ξύπνου» και μ’ αυτόν τον τρόπο, με την ησυχία του, 
παραμιλά, ονειροπολεί, ονειρεύεται, σκαρώνει θεωρίες, 
έρχεται αντιμέτωπος με άλλους στοχαστές, συλλαμβά-
νει καινούργιες έννοιες. Το ίδιο συμβαίνει και με τον 
«Φρουρό» του Κάρελ Φαμπρίτσιους16, που επειδή τον 
πήρε ο ύπνος είναι σαν να εγκατέλειψε το πόστο του. 
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Μόνο το σκυλάκι μένει ξύπνιο και κοιτά με τρυφερό-
τητα, με «συμπόνια» το νεαρό στρατιώτη που ανακτά 
λίγες δυνάμεις. Όσο για το «Ζευγάρι στο κρεβάτι» του 
Γιαν Στέεν17, παρόλο που πρόκειται για μια σκηνή που 
διαδραματίζεται σε οίκο ανοχής, τίποτα δεν μ’ εμποδίζει 
να την τοποθετήσω χρονικά την ώρα της σιέστας, και να 
φανταστώ πως μετά από μερικά ηδονικά χάδια, ο ύπνος 
θα τυλίξει το ζευγάρι, όπως το σεντόνι που τους σκεπάζει 
τρυφερά και τους κρατά ζεστούς. 

Ο Αν-λουί Ζιροντέ Τριοζόν18 στον «Ύπνο του Ενδυ-
μίωνα» (1791) αναπαριστά έναν άνθρωπο που κοιμάται 
μακάρια, και η αναπνοή του ήρεμη, ήσυχη, σιγανή μόλις 
ακούγεται… Θα μπορούσαμε να τον περάσουμε για 
άγγελο, αν δεν φαινόταν το φύλο του, κι αυτό εν υπνώσει, 
αναδιπλωμένο, καλυμμένο από το τριχωτό του εφήβαιο. 

Οι πολυάριθμες εταίρες και λουόμενες, οι πεταλου-
δίτσες της νύχτας και τα μοντέλα που απεικονίζονται 
σωρηδόν στα έργα των οριενταλιστών, των ιμπρεσιονι-
στών, των πουαντιγιστών, των φοβιστών κ.λπ. είναι τόσο 
νωθρές που μοιάζει να κοιμούνται. Ο Εζέν Ντελακρουά19 
στη «Γυναίκα με τον παπαγάλο» (1827) προσδίδει στη 
σιέστα χρώματα ζεστά, σαρκικά, ερωτικά. Στις «Γυναί-
κες από το Αλγέρι στο διαμέρισμά τους» (1834) αφήνει 
να διαφανούν οι προετοιμασίες για μια σιέστα ονειρεμένη, 
είναι αλήθεια πως ο καπνός του ναργιλέ είναι ένας συνη-
θισμένος τρόπος μεταφοράς… 

Οι «δεσποινίδες στις όχθες του Σηκουάνα» (1856) 
του Κουρμπέ20 καταγίνονται η μία με το να μη σκέφτε-
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ται τίποτα –δείχνει μάλιστα σκυθρωπή, μήπως βαριέ-
ται;– και η άλλη με το να κοιμάται βαθιά. Και οι δύο 
φαίνονται απόμακρες, σε αντίθεση με τις δύο ερωμένες, 
που ζωγραφίζει κατά παραγγελία του Xαλίλ Μπέι21, 
ενός Οθωμανού συλλέκτη, στον πίνακα με τον τίτλο  
«Ο ύπνος» (1866), στον οποίο τίποτα δεν αποκλείει να 
πρόκειται για σιέστα. Οι δύο λεσβίες, τρυφερά αγκαλια-
σμένες, ενώνονται σ’ έναν κοινό ύπνο. Μετά τον έρωτα.  
Ο Xαλίλ Μπέι, και πάλι, θ’ αγοράσει και την «Καταγωγή 
του κόσμου», καθώς επίσης θα πλουτίσει τη συλλογή 
του με το «Τούρκικο λουτρό» (1862), αυτόν το διάσημο 
στρογγυλό πίνακα (με διάμετρο 108 εκατοστά) του Ζαν 
Ογκύστ Ντομινίκ Ενγκρ22. Σαν να βλέπουμε από την 
κλειδαρότρυπα, ο ζωγράφος μάς εισάγει στον κόσμο ενός 
χαμάμ. Εκεί, γυμνές γυναίκες αγγίζονται, συνομιλούν, 
μερικές αγρυπνούν, άλλες κοιμούνται. Μερικές ποζάρουν 
κι άλλες προσπαθούν να πνίξουν το χασμουρητό τους. 
Μία παίζει ένα όργανο κοιτώντας δύο νεαρές γυναίκες· 
είναι άραγε μια μουσική της χώρας τους;

O ζωγράφος δεν μπορεί να μας κάνει να την ακού-
σουμε παρά μόνο να τη δούμε. Να δούμε την παράδοση 
την ώρα της σιέστας που σηματοδοτεί την αφύπνιση των 
αισθήσεων! Αυτό τουλάχιστον παρατηρώ εγώ. Θα μπο-
ρούσαμε να βρούμε πολλά πρόσωπα που ετοιμάζονται ή 
έχουν ήδη αφεθεί στη σιέστα, στα αναρίθμητα «Γεύματα 
στη χλόη», τα οποία ήταν στη μόδα την εποχή αυτήν.  
Ο Σερά23 στο έργο «Μπάνιο στην Ανιέρ» (1883) καθώς 
και στο «Μια Κυριακή στο νησί της Γκραντ Ζατ» (1884) 
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μάχεται υπέρ του «δικαιώματος στη σιέστα», σε μια 
εποχή κατά την οποία η κυριακάτικη ανάπαυση δεν είχε 
κατακτηθεί για όλους. Οι εργάτες, βεβαίως, θα προτι-
μούσαν να γιορτάζουν την Αγία δευτέρα και ν’ αφή-
σουν την Κυριακή στους θρησκόληπτους… Ο Μονέ24,  
ο Μανέ25, ο Τουλούζ λωτρέκ26, ο Γκωγκέν27 και πολλοί 
άλλοι θα αναπαραστήσουν αυτόν τον «ακίνητο χρόνο», 
αυτήν την τομή στην ημέρα, αυτόν το «χρόνο για τον 
εαυτό μας» που αντιπροσωπεύει η σιέστα. Ποτέ δεν θα 
είναι εκείνη το κυρίως θέμα, ο τίτλος του πίνακα, αλλά 
η παρουσία της είναι αδιαμφισβήτητη. Πολλές φορές  
ο ζωγράφος αφήνει να εννοηθεί πως η σιέστα ακολουθεί 
τη σεξουαλική έκφραση, τη φυσική έλξη, την ένωση των 
σωμάτων. Γεγονός που δεν συμβαίνει με τις γυναίκες που 
ζωγραφίζει ο Βυγιάρ28 πάνω σε μια σεζλόνγκ ή σ’ έναν 
καναπέ: «Μισία και Ταντέ Νατανσόν» (1897), «Γυναίκα 
καθισμένη σ’ έναν κήπο» και «Γυναίκα που διαβάζει  
σ’ έναν κήπο» (1898), «Η Κυρία Εσσέλ καθιστή» 
(1910-1912). Γυναίκες με μάτια ανοιχτά σκυμμένες  
σ’ ένα βιβλίο, ή χαμένες σε ανέφικτα όνειρα, σαν άπια-
στες πεταλούδες. Εντούτοις, βρίσκονται σε κατάσταση 
σιέστας, παραμένοντας όμως σε εγρήγορση, αφού η σιέ-
στα δεν απαιτεί πάντα απόλυτη νωχέλεια, ολική απουσία, 
εξορία, πραγματοποιείται με χίλιους και έναν τρόπους: 
πέφτοντας σ’ έναν ύπνο σαν μολύβι, παίρνοντας έναν 
υπνάκο για κάποια λεπτά της ώρας, δημιουργώντας ένα 
κενό μέσα μας για λίγες στιγμές κ.λπ. Με τη συνδρομή 
των ζωγράφων, η σιέστα στολίζεται με όλα τα χρώματα 



 21 

που μας είναι οικεία. Και σεις που αποκοιμιέστε λιγό-
τερο ή περισσότερο αργά, προσέξτε ιδιαίτερα το σύντομο 
πρελούδιο που προηγείται του ύπνου. Τότε ακριβώς φτιά-
χνετε το δικό σας πίνακα, με δάνεια από αγαπημένα σας 
έργα, εισχωρείτε μέσα του και όλα παίρνουν χρώμα, 
σε μια σύνθεση βεβαίως συμβολική αλλά μη περιγρά-
ψιμη και ερμηνευτικά δυσνόητη. ύπάρχουν σιέστες στο 
χρώμα της ώχρας, όπου κάνει ζέστη και σας λούζει  
ο ιδρώτας. ύπάρχουν σιέστες κόκκινες, βίαιες που ανά-
βουν πυρκαγιές. ύπάρχουν σιέστες λευκές, παρθένες, 
αγνές κι ανάλαφρες. ύπάρχουν σιέστες παρασυρμένες 
από αμμοθύελλες, από θάλασσες ναζιάρες, από φλύα-
ρους ανέμους. Οι έγχρωμες σιέστες είναι οι καλύτερες. 
Σας βασανίζουν αλλά και σας γαληνεύουν. Είναι αναντι-
κατάστατες.




