
ΤΙΤΛΟΣ:MITODNΑ3 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ: ΜΑΡΙΑ ΒΟΛΙΨΤΗ 

 

Ο Οξθέαο παξνπζηάδεη ζηα πνηήκαηα ηνπ ηνλ «Μίην» σο ζπέξκα(1) . Χάρλνληαο ιίγν 

πην πνιύ ζπλαληάκε κηα ζεόηεηα  κε ην όλνκα «Μίην» ζηελ ειιεληθή κπζνινγία (2), 

ν «Μίηνο» απνηειεί ηελ πξνζσπνπνίεζε ηνπ αληξηθνύ ζπέξκαηνο όπσο 

παξνπζηάδεηαη κέζα από νξθηθέο δνμαζίεο θαη απεηθνλίζεηο ζε αγγεία από ην 

Καβείξην ηεξό ζηελ Θήβα (3) έλα ηεξό αθηεξσκέλν ζηελ ιαηξεία ηηο γνληκόηεηαο ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή θαη αλ αλαθέξεηαη ζηελ γε, ζηα δώα ε ζηνλ άλζξσπν (4) όπνηε ν 

«Μίηνο» σο κηα άιιε κνξθή ζπέξκαηνο ζπλδέεηαη κε ηελ νπνηαδήπνηε ελ γελεί 

γνληκόηεηα. 

Τν «Μίην» ησλ ζπλαληάκε θαη ζην επξέσο γλσζηό κύζν ηνπ κίηνπ ηεο Αξηάδλε εδώ 

κε κηα άιιε κνξθή σο λήκα πνπ πξνζθέξζεθε από ηελ Αξηάδλε ζην Θεζέα γηα λα 

κπνξέζεη λα βγεη από ηνλ ιαβύξηλζν (5). Αλ όκσο δνύκε πην πξνζεθηηθά ηνλ κύζν 

κπνξνύκε λα ηνλ εξκελεύζνπκε θαη θάπσο αιιηώο αλ ν «Μίηνο» είλαη ην ζπέξκα ν 

ιαβύξηλζνο ε κήηξα θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ν Θεζέαο βξίζθεηαη ζε απηό κηα 

κνξθή θύεζεο ε εθθόιαςεο ηόηε ν κύζνο θαη ελ ζπλέρεηα ν «Μίηνο» ζπλζέηεηαη κε 

ηελ πξώηε εξκελεία ηνπ «Μίηνπ» σο ζεόηεηα ηνπ ζπέξκαηνο θαη νδεγεί κηα άιιε 

δηάζηαζε ην κύζν δηαρξνληθή .Ο «Μίηνο| ηεο Αξηάδλεο σο κηα κνξθή ζπέξκαηνο 

γνληκνπνηεί κηα θαηάζηαζε όηαλ πξνζθέξεηαη ζην Θεζέα κεηά ηελ εθθόιαςε πνπ 

είλαη ε παξακνλή ηνπ κέζα ζηνλ ιαβύξηλζν εμέξρεηαη κε ην λήκα. Τη είλαη απηό πνπ 

ελππάξρεη ζην ζπέξκα, ζηε εκβξπαθή θαηάζηαζε θαη ζην λέν  νξγαληζκό πνπ έξρεηαη 

ζην θσο ην DNA; 

Αληηιακβαλόκελε ηνλ «Μίην» σο κηα κνξθή ζπέξκαηνο πνπ πεξηέρεη ην DNA 

δεκηνπξγήζεθε κηα εγθαηάζηαζε πνπ πεξηιακβάλεη ηξία απηνζρέδηα ηειάξα κε ηξία 

έξγα κε κειαλή ζε ύθαζκα πνπ απεηθνλίζνπλ  ηξεηο  λένπο  νξγαληζκνύο πνπ πεξηέρεη 

κέξνο από ην DNΑ πνπ είλαη ε βάζε ηνπο αιιά θαη δηθά ηνπ ζηνηρεία λα πεξηθιείεη 

θαη λα πεξηθιείεηαη από πήιηλα πέε ζε ζηύζε πνπ είλαη νη ηξνθνδόηεο ηνπ ζπέξκαηνο 

«Μίηνπ» ζε κηα εγθαηάζηαζε πνπ απνηειεί ηνλ εθθνινπηήξην ηόπν. 

 

Τίηινο MITODAN 3 

Δίδνο:Δγθαηάζηαζε  

Υιηθά :πειόο μύιν ύθαζκα κειάλη 

Γηαζηάζεηο :250*50 cm Δγθαηάζηαζε 

                    50*50cm ηειάξα 

                     πήιηλα κέζνο όξνο 15*10cm 

Κόζηνο Έλα ζαθί πειόο 12 Δπξώ  

              Ξύια γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειάξνπ 2,5επξν 

              ύθαζκα 3επξν 

Σπλνιηθό Κόζηνο :17,5 Δπξώ  

Φξνλνινγία 2014 

Δηθαζηηθόο Μαξία Βνιηώηε. 
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Φσηνγξαθίεο 

 

 
 

ΦΨΤ1 όςε 
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ΦΨΤ2 γεληθή άπνςε 

 

 

 

 
 

ΦΨΤ3 άλσ όςε 

 



 
 

ΦΨΤ4,5 Λεπηνκέξεηεο 

 

 
 

ΦΨΤ. 6 γεληθή άπνςε 

 

 

 



 
 

ΦΨΤ. 7 γεληθή άπνςε 

 

 

 
 

ΦΨΤ. 8 ιήςε από ην έδαθνο 



 

 


