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Την Παρασκευή 25/01/2013 , οι μαθητές της Ε΄ & ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας , 

παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση : «Ο κύκλος με την κιμωλία στον Καύκασο» του 

Μ. Μπρεχτ σε ελεύθερη απόδοση, από τη  μουσικοθεατρική ομάδα της Ελληνικής Εταιρείας 

Καλλιτεχνικών Προγραμμάτων Ατόμων με ειδικές Ανάγκες – VSA Hellas - .  

Η VSA Hellas ιδρύθηκε το 1990, είναι μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία και αποτελεί 

το ελληνικό σκέλος της διεθνούς οργάνωσης VSA arts. Με το motto «η τέχνη σπάει 

φραγμούς, ενώνει ανθρώπους» στοχεύει στην ισότιμη πρόσβαση των ανθρώπων με 

αναπηρίες στην τέχνη και τον πολιτισμό για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Η μουσικοθεατρική ομάδα «Της Δάφνης 8 Τα Καμώματα» μετά από πολλά χρόνια 

επιτυχούς λειτουργίας είναι ένας άτυπος θίασος, που αριθμεί από 15 έως 20 μέλη με ή 

χωρίς νοητική υστέρηση. Έχει ανεβάσει πολλές μουσικοθεατρικές παραγωγές που 

παρουσίασε σε διάφορα θέατρα της Αθήνας αλλά και σε πόλεις της περιφέρειας.  

 
 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 
 

Η Γκρούσα, υπηρέτρια  στο αρχοντικό του πρίγκιπα Καζμπέκι  αναγκάζεται να σώσει 

το μικρό διάδοχο του θρόνου, που τον παρατάει η μητέρα του στη βιασύνη της να φύγει, 

για να γλιτώσει από τους επαναστάτες που σκότωσαν τον άντρα της.  Καταφεύγει στα 

βουνά  για να σώσει τη ζωή του μικρού πρίγκιπα.  

Στην  αρχή της είναι βάρος, αλλά σιγά σιγά μαθαίνει να τον αγαπάει σαν πραγματική 

μητέρα του.  

Ο κύκλος με την κιμωλία είναι παράλληλα η ιστορία του Αζντάκ  του κλεφτοκοτά  

που έγινε δικαστής, επειδή στην επανάσταση έκρυψε στο σπίτι του τον Μεγάλο Δούκα και 

του έσωσε τη ζωή. 

Το έργο αφηγείται πώς ο Αζντάκ με τη βοήθεια του κύκλου με την κιμωλία έκρινε, 

αν ο μικρός πρίγκιπας ανήκε στην πραγματική του ή στη θετή του μητέρα, την Γκρούσα. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vsahellas.gr/
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Οπτικοακουστικό  υλικό : Βουλγαρόπουλος Γιώργος 

http://11dim-athin.att.sch.gr/activities/vids/activities0009.3gp

