
Ή ρινοκοπία ἤ ρινοτομία

Σημασία
Η αποκοπή της μύτης (αρχ. Ρις γεν ρινός);

Εγκυκλοπαιδικα
Ηδη από τους μυθικους χρόνους ο Ἔχετος, βασιλιάς της Ηπείρου, γνωστός για τη σκληρότητά του, 

εκοβε τις μύτες και τα αυτια των τιμωρημένων. 2045.108

Γίνονταν πριν από την διαπόμπευση και προβλέπονταν από τον νόμο. 
(πβλ. Επώνυμα Ασημομύτης και Κηρομύτης, Ιουστινιανός Β ο Ρινότμητος:  που παίρναν οι 
ρινότμητοι επειδή αντικαθιστούσαν αργότερα με τεχνητή την κομμένη μύτη τους), 

Ήταν ο ποιο συνηθισμένος ακρωτηριασμός. Θύματα ακόμα και αυτοκράτορες. Επιβαλλόταν 
για πολλά και ποικίλα εγκλήματα, πολιτικά και του κοινού δικαίου, και έπληττε άτομα όλων 
των τάξεων, κρατικούς αξιωματούχους, κληρικούς και απλούς πολίτες. Αποτελούσε είδος 
βασανιστηρίου αλλά και ηθικής, κοινωνικής και πολιτικής εξόντωσης σε περιόδους 
εσωτερικών αναστατώσεων ή θρησκευτικής διαμάχης, όπως στα χρόνια της εικονομαχίας. 
Επιβαλλόταν συνήθως στους δίγαμους, αιμομίκτες, πορνεύοντες σε μοναστήρι, βιαστές, 
απαγωγείς κοριτσιού κ.ά. Επιβαλλόταν και στους μοιχούς μαζί με ξυλοδαρμό δημόσιο και 
κούρεμα ατιμωτικό. Σε περίπτωση μοιχείας ελεύθερης με δούλο η γυναίκα μαστιγωνόταν, 
κουρεύονταν και έχανε τη μύτη της ενώ ο δούλος καιγόταν ζωντανός ή θανατώνονταν με 
ξίφος.
Ρινοτομία στους Βυζαντινούς δεν σήμαινε πάντοτε αποκοπή της μύτης με μαχαίρι, κλάδεμα 
από τη ρίζα, όπως γινόταν επί τουρκοκρατίας. Έκοβαν με μια κοφτερή λαβίδα, ψαλίδιζαν 
δηλαδή, μόνο τον χόνδρο που χωρίζει τους δύο ρώθωνες. Έτσι η μύτη, χωρίς το εσωτερικό 
υποστήριγμα, έγερνε στο πλάι. Η αποκοπή του χόνδρου γινόταν από χειρουργό.
154 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ 

Στο βυζαντιο

Η ρινοτομία συνοδευόταν συνήθως από τις παρεπόμενες ποινές του δημόσιου ξυλοδαρμού και 
ατιμωτικού κουρέματος, δηλαδή κουρέματος σύρριζα ενώ άλλες φορές ο τιμωρημένος 
διαπομπευόταν, όπως όταν του τρυπούσαν τη μύτη, πιθανον για να περάσουν χαλκά για 

μεγαλύτερη ταπείνωση, όπως γινόταν σε αρκούδες: την ρίνα ουν αυτού προστάξας 
τρηθήναι.
ΒΑΣΙΛΙΚΑ 60 ΤΙΤΛ. ΛΗ΄ ΚΑΤΆ ΤΟ 324.212

ή καυλοκοπία[*] για τους «αλογευόμενους άνδρες» (κτηνοβάτες) που δεν ξέρουμε αν είχε 
τεχνητή αντικατάσταση. 

1.

Το κόψιμο των αφτιών. Λέγεται και σήμερα σαν απειλή "θα σου κόψω τ' αφτιά".  Πβλ. 
Επώνυμα Κουτσαύτης,  Κουτσαυτόπουλος 

2.

Χειροκοπία3.
Ο στιγματισμός δια πυρός και σιδήρου. Πβλ Επων. Σιδερωμένος, Κεκαυμένος , Καμένος 
(σεσημασμένος και όχι Ανεξάρτητος Έλλην)

4.

Βλ. Διαπόμπευση Εκδ. 1

Άλλες ποινές ήταν

Τα επιζήσαντα επωνυμα Κηρομύτης, Ασημομύτης, τα  Κουτσοχέρας, Κουλοχέρης
(Χειρότμητος), και τα Καμμένος, Σιδερωμένος, Δρομοκαιτης (Δερμοκαήτης: 

καυτηριασθείς δια σιδήρου) δηλώνουν οτι πολλοι που υπέστησαν την τιμωρία και τον 
εξευτελισμό αλλα εξακολούθησαν να ζούν "εν κοινωνία", η οποια τους έδωσε και το 
παρατσούκλι. 

Επώνυμα

Φράσεις

ρινότμηση
Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012
4:11 πμ
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να μου τρυπήσεις τη μύτη
Σημαινει: Θεωρω το πραγμα τοσον απιθανο ώστε δεχομαι να βασανισθω εάν τουτο συμβει.
Πχ. Αν μειωθούν οι φόροι εμενα να μου τρυπήσεις τη μύτη

Φράσεις

νομίσαντες τον τοιούτον μια πράξει παρανόμῳ τρία τά μέγιστα των κακών ένηργηκέναι, την  
ὒβριν και την φθοράν και την των τέκνων σύγχυσιν. Εί δέ τις πείσας μοιχεύσαι, τον μέν άνδρα 

ράβδοις χιλίας πληγάς λαμβάνειν έκέλευον, της δέ γυναικός την ρῖνα κολοβοῦσθαι,
ύπολαμβάνοντες δεῖν της προς άσυγχώρητον άκρασίαν καλλωπιζομένης άφαιρεθηναι τά 
μάλιστα κοσμούντα την εύπρέπειαν.

Διόδωρος ο Σικελιώτης, Ιστορικη Βιβλιοθήκη (Τομ. 1-20). 

Με άλλα λόγια :Φάτε της την μύτη να μάθει να μην το παίζει γκόμενα.
_____________________

Ρινότμητος 
........ημέρας δε γενομένης εξάγουσι τον Ίουστινιανον εις το ιπποδρομεῖον δια της σφενδόνης, 

και ρινοκοπήσαντες αμα και γλωσσοκοπήσαντες εξώρισαν εν Χερσώνι …

Heinrich Eduard Bonnell - De dignitate majoris domus regum francorum a romano sacri cubiculi 

--------------

Μυτες και αφτιά ως λάφυρα πολέμου
Οι πολεμιστες του μεσαιωνα εκοβαν τις μυτες ή τα αυτια και τα διαπομπευαν ως λαφυρα και 
πρεπει να πληρωνωντουσαν  γι' αυτό. 

Εννέα σακκιά γέμισα όλο μύτες και γλώσσες

Αναφορές 

Βιβλιογραφία
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Τίτλος: ΒΥΖΑΝΤΙΟ -ΤΑ ΕΡΩΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΤΟΥΣ 
Συγγραφέας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΟΥΡΑΣ
Εκδότης:ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ 
Έτος:2003

2045
Τίτλος: ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
Συγγραφέας: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΟΤΑΚΟΥ -ΚΑΡΒΕΛΗ
Εκδότης:ΣΟΚΟΛΗ
Έτος:1990
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