
Το οργανο της οσφρησης και της εισπνοής/εκπνοης. Η αρχαια ρις1.

Η ακίς, η αιχμη κάθε αντικειμενου (η μυτη του μολυβιου,του ποδιού, του σπαθιου, το ακρωτηριο)2.

Το ραμφος των πουλιων και το ρύγχος των ζώων, η μουσούδα. (Το εξυπνο πουλι από τη μύτη πιάνεται, 
Γατουλα με τη ροζ μυτούλα )

3.

Η όσφρηση και μεταφορικά η διαίσθηση (συνεκδοχή) = πβλ  φρ «εχει γερή μύτη»  (όπως «έχει καλο 
αυτί» ).

4.

Σημασία:

πουντα (2)
Ρωστρον (3) βλ. ρωσθέλιον 
Μυκτήρ (1)

Συνώνυμα



Screen clipping taken: 5/10/2012 6:37 πμ

Ετυμολογία:

Λατινικα nasus

Ιταλικά naso

Αγγλικά nose

Γαλλικά nez 

Ξενόγλωσσα

Εικόνες
Ειρωνικη χειρονομια με την παλάμη στην μύτη.

Κατηγοριες μυτών

μύτη
Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012
11:54 πμ
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Κατηγοριες μυτών

Τουκάνος - Εζωτικο πουλι - Ο Συρανό Ντε Μπερζεράκ των πουλιών

Είναι μια βρώμικη υποθεση
Πβλ. Αριστοφάνη 

Είναι να πιάνεις τη μύτη σου

Να αναμειγνύεται σε ολες  τις υποθεσεις με αδιακρισια.

Του αρέσει να χώνει την μύτη του παντου

Εμφανίστηκε κν ξεμύτισε

Εσκασε μύτη

Ειμαι εξω φρενων

Να με πιασεις απ τη μυτη θα σκάσω

Για πραγμα εμφανες που καποιος όμως δεν το αντιλαμβάνεται.

Είναι κάτω από τη μύτη του

Γινηκε περιφανος (πβλ. Ψηλομύτης)

Σηκωσε μυτη

Θα υποτιμηθεις, θα σου πεσει η υποληψη;

Θα σου πεσει η μύτη;

Είναι πολύ σκοτεινα, εχει ομιχλη.

Δεν βλέπω ουτε τη μυτη μου

Φράσεις
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Είναι πολύ σκοτεινα, εχει ομιχλη.

Δεν ειχαμε αιματηρο επισοδειο.

Δεν ανοιξε μύτη

Για έντονη ευωδια ή δυσωδία

Μου σπάει τη μύτη

Επιδιώκει να φάει ξύλο. Πβλ. Λαική προληψη: - Σε τρωει η μύτη σου; - Ξύλο θα φάς

Τον τρώει η μύτη του

Οι επιπτωσεις μιας ευχάριστης καταστασης που είναι δυσάρεστες.

Μου βγαινει από τη μύτη

Με ενοχλει

Μου μπαίνει στη μυτη

Αμφισβητω ότι θα συμβεί κατι. Επιβιωμα από τις ποινες της διαπομπευσης και την πρακτικη να 
τραβαει κανεις τα ζώα (βουβάλια, βόδια, εξημερωμένες αρκουδες)  από τη μύτη

Να μου τρυπήσεις τη μυτη

Είναι υποχειριο του/της  (συνήθως «της»). 

Τον σέρνει από τη μύτη.

Ρέει δηλ εχω συνάχι, ρινικόν κατάρρου.

Τρέχει η μύτη μου

Εισροφώ τις βλεννες που εχει η μύτη μου προς τα μέσα. (μπλιάχ)

Ρουφάω τη μύτη μου

Με ενρινο τροπο. Όπως οι Βυζαντινοί ψαλτάδες.  Δηλ τονιζονας εντονα τα ρινικα συμφωνα (μ 
και ν). Πβλ. Κυπριακό Ιδιωμα.

Μιλάει με τη μύτη

Το έξυπνο πουλί από τη μύτη3 πιάνεται 

Παροιμίες

Παραγωγα

Μυταράς : Ανθρωπος με μεγάλη μύτη (κατά το κοιλαράς, κεφάλας, παλαμάς)

Μυτερός : Με οξεια ακρη.

Μαυρομύτα  : Δασκαλιστικο επιθετο για το μολύβι γραφης.

Φαρμακομύτα : αυτή που ασκει δρυμεια κριτικη η φαρμακόγλωσση.

Τσουτσουλομύτης: Ο Κότσυφας. Διονύσης Σαββόπουλος - Ο μύθος του κότσυφα Κυρ-Σταύρου.

Κηρομήτης και Ασημομύτης : Καταδικασθεντες σε ρινοτμηση (ποινη στο Βυζ) και που έχουν 

αντικαταστησει  την κομενη τους μυτη με κερινη ή ασημενια. 

Σκορδομυτία:  κτύπημα της μύτης με το δάκτυλο ή με δύο δάκτυλα. (Επτ) 170  

Ρινότμητος : Καταδικασθεις σε ρινοτμηση (Βυζ ποινη) πβλ. Ιουστινιανός Β ο ρινοτμητος

351.346

ρινόκερος, ρινόκερως

ρινοπλαστική

Από το ρις
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ρινοπλαστική

Ρινόμακτρον : μυξομάντηλο

Ρινόρροια, συνάχι

Ρινικος αυτος που ανηκει στη μυτη. Πχ. Ρινικον εκνέφωμα = Σπραύ για το συνάχι

Ωτορινολαρυγγολόγος : Γιατρός που μας μπαινει στη μύτη.

Παραρινιεια

Ερρινος και ενρινος

Ξεμυτιζω

Μυτερωνω

Ρηματα 

Επωνυμα
Μυταρας, Κηρομυτης, Ασημομυτης

Συγγενικά
Μυρίζω,Μυρουδια, μυρωδικα 
Ευωδιάζω
Δυσοσμια, κακοσμια
Οδωδως
Οζον 
Βρωμιια, βρώμα
Μυρίζομαι 
Οσφραίνομαι, Οσφρηση
Ρινοκοπω
Ένρινος

Η γατούλα με την ροζ  μυτούλα

Ποίηση

Συρανό Ντε Μπερζεράκ - Ε. Ροστάν 
Ο μυθος τους εργου εξελισεται γύρω από την τεράστια μύτη του ξιφομάχου και ποιητή Συρανό 

Copyright© 2012 by Aris Stougiannidis 

Λογοτεχνία
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