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Άρχισε να μου λέει άρατα θέματα. Δηλαδή ανοησίες, ασύστατες δικαιολογίες , πράσσειν άλογα.

    Ασυνάρτητη φλυαρία για πολλά και ποικίλα πράγματα
    ανόητη πράξη. 

Στη φράση για επίταση προστίθεται και το «κουκιά μαγειρεμένα»  όμως βλ. παροιμίες. 

Το σωστό είναι άρρητα και αθέμιτα. ἤ αρητ' αθέμιτα.

Επιθετο άρατος, -η, -ον δεν υπάρχει αλλά αρατός που σημαίνει αξιοκατάκριτος. 

Άρρητος
—άφατος, ανείπωτος, αυτός που δεν πρέπει να λεχθεί, απόρρητος, απαίσιος, επαίσχυντος, χυδαίος. 

ΞΕ. Συννοεῖς οὖν ὡς οὔτε φθέγξασθαι δυνατὸν ὀρθῶς
οὔτ’ εἰπεῖν οὔτε διανοηθῆναι τὸ μὴ ὂν αὐτὸ καθ’ αὑτό, ἀλλ’

ἔστιν ἀδιανόητόν τε καὶ ἄρρητον καὶ ἄφθεγκτον καὶ ἄλογον.
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Αθέμιτος
'ο μη θεμιτός ο απαγορευμένος από τους θεσμούς ἤ τα θέσμια (τις συνήθειες) 
Κάποιος που έχει παραφρονήσει αποκαλύπτει μυστικά και λέει αισχρότητες και αναίσχυντα πράγματα.

Μια άλλη εκδοχή 
Το άρατα να προέρχεται από το ἀράομαι που σημαίνει και 

εύχομαι κάτι για κάποιον, τί τινι, μερικές φορές με θετική σημασία, ἀράομαί τινι ἀγαθά, σε Ηρόδ.· 
συνήθως όμως με αρνητική σημασία, επιρρίπτω κατάρα εναντίον κάποιου.

ἀρατός, Ιων. ἀρητός, -ή, -όν , I. καταραμένος, επικαράτατος, ολέθριος, σε Ομήρ. Ιλ., Σοφ. II. αυτός 

για τον οποίο ευχήθηκε ή προσευχήθηκε κάποιος· εξού, Ἄρητος, Ἀρήτη (με διαφοροποιημένο τονισμό) 
ως κύριο όνομα, αυτός για τον οποίον απευθύνθηκαν παρακλήσεις, όπως το Εβραϊκό κύριο όνομα 
Σαμουήλ, σε Όμηρ. [ᾱρ-, σε Επικ. ᾰρ-, σε Αττ.]. 

Τα σύνθετα  αναβιβάζουν συνήθως  τον τόνο στο πρώτο συνθετικό πχ. :  ίσος+ πόσος = ισόποσος αλλά 
και κατά+ πόσις = κατάποσις, κατάπληκτος, κατάστασις κλπ. Καν πόσος = κάμποσος. 

Έτσι έχουμε τα σύνθετα

Επάρατος νόσος,  ευφημισμός για τον καρκίνο.

Επικατάρατος πβ.. Επικατάρατος ο πονηρά  διαλογιζόμενος ἤ honi soit qui mal y pense. 

(παρασύνθετο)

Τρισκατάρατος ευφημιστικό παρωνύμιο του Διαβόλου.

Δημάρατος  αυτός που έχει έρθει κατόπιν επίκλησης, με την ευχή του λαού

Από παρανόηση θεωρήθηκε  το β συνθετικό ότι είναι άρατος και όχι αρατός.

Αρατά  αθέμιτα είναι λοιπόν η άδικη κατάρα φράση που χρησιμοποιούμε για να 

χαρακτηρίσουμε άσκοπη περιπλάνηση κάποιου. Πχ. Δεν έχει δουλειά και γυρίζει εδώ κι εκεί σαν την 

άδικη κατάρα.

άρατα θέματα
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άδικη κατάρα.

Υπάρχει και ιδιαίτερη ψυχική πάθηση που λέγεται κοπρολαλία , λέξη προφανούς ετυμολογίας.

Πρόκειται για ένα σπάνιο φαινόμενο, αλλά για τους ειδικούς νευρολόγους κάτι συνηθισμένο που 
συνοδεύει διάφορα κινητικά τικ.
Κατά την κοπρολαλία,  κάποιες απότομες κινήσεις της κεφαλής ή των άκρων συνοδεύονται από 
βωμολοχίες οι οποίες είναι στερεότυπες και επαναλαμβανόμενες σε ένταση και ρυθμό.
Κατά κύριο λόγο, εμφανίζεται γύρω στα δεκαπέντε και μετά από εκεί και πέρα παραμένει, τις 
περισσότερες δε φορές αυξάνεται σε σημείο που να κάνει την κοινωνική συμβίωση των πασχόντων 
πολύ δύσκολη με τα υπόλοιπα άτομα.
Είναι περίεργο που αρκετές φορές αυτά τα άτομα αναγκάζονται ή να δίνουν συνεχώς εξηγήσεις αν 
συμβεί κάτι τέτοιο ή να κρεμούν μια πινακίδα από το λαιμό τους που να προειδοποιεί τους τριγύρω για 
το πρόβλημα που έχουν.
http://www.bioneurologics.gr

Οι άνω των 50 ετών Αθηναίοι θα θυμούνται τον διάσημο Βάγγο που γυρνούσε τρέχοντας ασταμάτητα  

και  έλεγε κατά δίκαιων και αδίκων την επαναλαμβανομένη λέξη «έσπασες»   ενώ τα ταυτόχρονα 

έκανε και εκείνη τη χαρακτηριστική χειρονομία που κάνουν οι φίλαθλοι προς τους  αντιπάλους  τους 
και οι ουρολόγοι προς τους ασθενείς τους.

Παροιμίες 

Η νεώτερη  φράση που προσετέθη : «κουκιά  μαγειρεμένα»  υποκρύπτει ίσως κάποια σχέση μεταξύ 

άρρητων και κυάμων (κουκιών)  γιατί υπήρχε η αρχαία παροιμία «Ἅλα καὶ κύαμον» που λέγονταν 

«ἐπὶ τῶν μὴ εἰδότων καὶ προσποιουμένων· οἱ γὰρ μάντεις ἅλα καὶ κύαμον τιθέασι»  9826  
Δηλαδή φράσεις από αυτούς που δήθεν ξέρουν κάτι και στην ουσία δεν το γνωρίζουν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
9826  ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΥΛΛΕΓΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΥΡΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ.
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http://www.bioneurologics.gr/astheneies/nevrologia/psihiatriki/einai-koprolalia/

