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Κείμενο  

Μένης Κουμανταρέας [1931-2014] 

Βιοτεχνία υαλικών 

 

Στο μυθιστόρημα του Κουμανταρέα «Βιοτεχνία υαλικών» απεικονίζεται η πορεία της οικογένειας Ταντή και της 

μικρής επιχείρησης που διατηρεί το ζεύγος, με φόντο την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα της 

μεταπολεμικής Ελλάδας (από το 1945 και μετά). Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι μέρος από το πρώτο 

κεφάλαιο του μυθιστορήματος.  

   

Το Γκάζι 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ Η ΜΠΕΜΠΑ ΤΑΝΤΗ κατηφόριζε την Πειραιώς φορτωμένη τιμολόγια και αποδείξεις. Ένιωθε 

άκεφη και κουρασμένη· θα προτιμούσε να τριγύριζε με τα χέρια ελεύθερα σαν άντρας. Από τότε που κληρονόμησε 

το μαγαζί του πατέρα της κι αποφάσισε να πάρει σύζυγο και συνεταίρο, έχασε το βάδισμα του νέου κοριτσιού, το 

στήθος της είχε μεγαλώσει, τα μαλλιά της θαμπώσει.  

   Το μαγαζί, η μικρή βιοτεχνία υαλικών, στεγαζόταν στο ισόγειο ενός δίπατου σπιτιού, στη συμβολή Πειραιώς και 

Ιεράς Οδού, εκεί όπου παλιότερα ήταν η λαχαναγορά και τώρα ο δήμος είχε φυτέψει ένα παρκάκι. Ακριβώς 

απέναντι, κάπου τριάντα στρέμματα τοιχισμένα, βρισκόταν το Γκάζι. Μέσα από τους λέβητες και τις καμινάδες οι 

ατμοί ανέβαιναν τυλίγοντας το τετράγωνο σε ομίχλη, και το συρματόπλεγμα, γύρω, θύμιζε Κατοχή. Από τότε 

μάλιστα που στην πύλη φύλαγε βάρδια με τους πολίτες κι ένας φαντάρος, της φαινόταν πως από ώρα σε ώρα ένα 

κύμα βίας θα ξεσπούσε στην πόλη. Τάχυνε το βήμα της και χωνόταν στο μαγαζί.  

   Τα ρολά μισόκλειστα, αναγκαζόταν να σκύψει για να περάσει. Κάτω από τη σύναξη των πολυελαίων η Μπέμπα 

Ταντή αντίκριζε τον άντρα της καθισμένο σ’ ένα γραφείο από φορμάικα, το πρόσωπο σκυμμένο στους 

λογαριασμούς, τα πόδια μαζεμένα κάτω από την καρέκλα. Τους κροτάφους φώτιζαν ασημένιες τούφες κι ανάμεσα 

τρεμόπαιζαν κάτι άρρωστες φλεβίτσες. Άφηνε την τσάντα της παράμερα και καθόταν κοντά του. Μιλούσαν για τις 

τελευταίες παραγγελίες, τοποθετούσαν κατά ημερομηνία τα γραμμάτια, έκλειναν ταμείο. Έπειτα κατέβαζαν τα 

ρολά και με βήμα αργό ξεκινούσαν για το σπίτι. Κατοικούσαν λίγα τετράγωνα παρακάτω. Τραβούσαν μέσ’ από τα 

στενά του Ρουφ, σταματώντας η Μπέμπα να ισιώσει την κάλτσα της, ο Βλάσης ν’ αγοράσει τσιγάρα.  

   Φτασμένοι σπίτι, ο Βλάσης βούλιαζε στην πολυθρόνα, η Μπέμπα ξυπολιόταν και, μ’ ένα άνοιγμα του φερμουάρ, 

άφηνε τη φούστα της να κυλήσει μπρος στον καθρέφτη. Η πρώτη γνωριμία στους διαδρόμους της Σχολής, ο 

Βλάσης τρέχοντας στη γραμματεία να διεκπεραιώσει κάποιες διατυπώσεις του πτυχίου, η Μπέμπα δευτεροετής, 

με τις μικρές φροντίδες των υπογραφών. Έσμιγαν στα καφενεία της οδού Σίνα, παρέα με συμφοιτητές της που 

συνδικαλίζονταν, οργάνωναν απεργίες και προέβαιναν σε διαβήματα. Οι λέξεις «φασίστας», «δολοφόνος», 



«χαφιές» έπεφταν σαν πιστολιές. Αργότερα, Κυριακές στην Κόρινθο, του έφερνε αλλαξιές εσώρουχα, γλυκά, 

βιβλία κοινωνιολογίας τυλιγμένα σ’ εφημερίδες της Δεξιάς. Περνούσε τα δέματα μπροστά απ’ τους σκοπούς 

προκλητικά, κι εκείνοι την έγδυναν με το μάτι. Φορούσε φορέματα ανοιχτά στο στήθος, την ίδια πάντα άσπρη 

κορδέλα στα μαλλιά, χτενισμένα πίσω, να φανερώνουν ένα μέτωπο λευκό κι ανάλαφρα προτεταμένο. Έπειτα ήρθε 

ο καιρός της μετάθεσης· τα σαββατόβραδα κλεισμένα σε κάμαρες επαρχιακών ξενοδοχείων, τα τζάμια φραγμένα 

μ’ εφημερίδες, το ίδιο πάντα φόρεμα παρατημένο στην άκρη του δωματίου δίπλα σ’ ένα ζευγάρι άρβυλα 

ξεχαρβαλωμένα.  

    Όση ώρα η Μπέμπα άλλαζε φόρεμα, αφήνοντας τα μαύρα της μαλλιά ξέπλεκα μες στον καθρέφτη, ο Βλάσης 

άλλαζε κανάλι στην τηλεόραση, σταθμεύοντας στις ειδήσεις. Ήταν αυτές, κάθε βράδυ, κομμένες και ραμμένες στα 

ίδια μέτρα, και μόνο αραιά και πού το βλέμμα του ζωήρευε όταν άκουγε για κάποιο πραξικόπημα, μολονότι κι 

αυτά, τον τελευταίο καιρό, είχαν καταντήσει κοινός τόπος. Με κινήσεις αργές φορούσε τα βραδινά της, φώναζε 

τον Βλάση να της κλείσει το φερμουάρ, εκείνος έπαιρνε τα κλειδιά του σπιτιού, εκείνη του αυτοκινήτου, έμπαιναν 

στη μικρή Σκόντα κι η Μπέμπα καθόταν στο τιμόνι.  

   Ακολουθούσαν το ίδιο δρομολόγιο, Αγίου Κωνσταντίνου, Σταδίου, Φιλελλήνων, Συγγρού, για να καταλήξουν στο 

ίδιο πάντα κεντράκι με τις μαρίδες. Κάθονταν στ’ ορισμένο τραπέζι, έπαιρναν στην αρχή μεζέδες, εμφιαλωμένο 

κρασί Δεμέστιχα, κι άρχιζαν τις ατέρμονες συζητήσεις. Ποτέ απευθείας οι δυο τους, μα πάντα διασταυρωμένοι 

μέσ’ από τις κουβέντες της παρέας.  

 

Μένη Κουμανταρέα, Βιοτεχνία υαλικών, εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2016, σελίδες 11-14 

ΘΕΜΑ 1 

 

ΘΕΜΑ 1α  

Να διαβάσεις τις παρακάτω προτάσεις και να τις χαρακτηρίσεις με Σ (Σωστή) ή Λ (Λάθος), σύμφωνα με το νόημα 

του κειμένου:  

α) Η πρωταγωνίστρια παρέμενε λαμπερή και ακμαία παρά τις ευθύνες που αναλάμβανε στην επιχείρηση της 

οικογένειας.  

β) Η βιοτεχνία της οικογένειας Ταντή βρισκόταν κοντά στο Γκάζι.   

γ) Οι ήρωες παρουσιάζονται ως ιδιοκτήτες μιας ακμάζουσας επιχείρησης που τους προσφέρει μία πολυτελή και 

άνετη ζωή.  

δ) Η Μπέμπα Ταντή παρουσιάζεται ως μία ωραιοπαθής και ερωτικά προκλητική γυναίκα.  

ε) Στα φοιτητικά χρόνια του ζευγαριού, οι πολιτικές συζητήσεις ήταν στο προσκήνιο.   

                                                                                                                                                 10 μονάδες 

 

ΘΕΜΑ 1β 

Πώς παρουσιάζεται ο χαρακτήρας του Βλάση Ταντή; Να εστιάσετε την απάντησή σας στα στοιχεία που αφορούν 

την ηλικία και τις συνήθειές του. Απαντήστε σε 50 περίπου λέξεις. 

                                                                                                                                  20 μονάδες 



ΘΕΜΑ 2 

 

ΘΕΜΑ 2α 

Στην τρίτη παράγραφο του κειμένου οι ενέργειες των προσώπων παρατάσσονται κάποιες φορές σε ασύνδετο 

σχήμα. Να εντοπίσετε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, να το καταγράψετε και να εξηγήσετε πώς επιδρά η 

συγκεκριμένη επιλογή του συγγραφέα στον τρόπο με τον οποίο κατανοείτε τις ενέργειες αυτές.  

         20 μονάδες 

 

ΘΕΜΑ 2β 

«Απέναντι … στην πόλη»: σε κάποια σημεία του αποσπάσματος παρατηρείται η χρήση της μεταφοράς. Να 

εντοπίσετε δύο από αυτά και να σχολιάσετε πώς συμβάλλουν στην περιγραφή του τοπίου.  

                                                                                                                             10 μονάδες 

ΘΕΜΑ 3 

«Κάθιζαν … της παρέας»: πώς διαγράφεται η σχέση του ζευγαριού μέσα από τα λεγόμενα του αφηγητή; Πώς 

εξηγείτε εσείς προσωπικά την ποιότητα της σχέσης τους; Να αντλήσετε υλικό από ολόκληρο το κείμενο για την 

απάντησή σας. [100-200 λέξεις] 

                                                                                       40 μονάδες 

 


