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Δωριστί οδελός 

Σουβλα1.

Λιθινος οβελος ο νυν οβελισκος μυτερος τεραγωγνος στύλος βλ. εικονα2.

Οβολός νομισμα 3.

Οριζοντια γραμμη, με μυτη βελους, → οπου επισημανει χωρία κειμένου που είναι υποπτου 
γνησιότητας.

4.

Σημασία:

Εγκυκλοπαιδικά:

    ένα τάλαντο αντιστοιχούσαν με 60 μνες
    Από μια αργυρά μνα κόβανε 100 δραχμές
    ένας στατήρ ισοδυναμεί με δύο δραχμές ή ένα δίδραχμο
    1 δραχμή αντιστοιχούσε 6 οβολούς
    ένας οβολός ισοδυναμεί με τρεις τριοβολούς ή τριημιβολούς
    1 οβολός αντιστοιχούσε 8 χαλκούς
    Υποπολλαπλάσια του χαλκού ήταν ο κόλλυβος και το λεπτόν που ήταν το μικρότερο σε αξία νόμισμα.

Παράγωγα

Νεωτερο ρημα από την σημασία 4 : 

εκτοπίζω, μετακινώ, μετατοπίζω —Γαλλικά bouger, déplacer
διώχνω, εκβάλλω, εκδιώκω — chasser, refouler
ακολουθώ, ακολουθώ παντού, ακολουθώ τα ίχνη, καταδιώκω, κυνηγώ, παίρνω στο κυνήγι, 
παρακολουθώ από κοντά — chasser, courir après, filer, poursuivre, suivre, talonner - πάω, 
πηγαίνω — conduire
απομακρύνω, αποπέμπω, απωθώ, εκδιώκω — chasser, faire fuir

Εξοβελίζω 

Σημερα συνηθιζουμε να λεμε ετσι το αρνι του Πάσχα,  που ψήνουμε στη σούβλα. Το ονομαζουμε "ο 
πατροπαράδοτος οβελίας". 
Όμως αλλιως μας τα λενε οι αρχαιοι ημων προγονοι: 

Οβελίας

οβελός
Κυριακή, 12 Μαΐου 2013
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Όμως αλλιως μας τα λενε οι αρχαιοι ημων προγονοι: 

Οι οβελοι,  σουβλακια, χρησιμοποιουντυαν ως νομισμα .

Η δραχμη ηταν μια χουφτα οβελων (μια δραξ ή δραχμη οβελων). Βλ. εικονα

Ετυμολογία:

Ιταλικά

Αγγλικά

Γαλλικά

Ξενόγλωσσα

1

ΟΒΕΛΙΣΚΟΙ

Οβελισκος υποκοριστικον του οβελος.Δηλαδη μικρος οβελος . 
Μαλλον είναι οξύμωρον γιατι αυτοι οι οβελισκοι είναι 

τεραστιοι. 

Obélisque - Concorde 

Paris

2
6 ΟΒΕΛΟΙ = 1 ΔΡΑΧΜΗ 

3
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΒΕΛΟΣ  ~450 π.Χ.

Εικόνες:
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Δεν υπαρχουν τα οβολα | κατεβαινε τα οβολα.
Στο επτανησιακο ιδιωμα «οβολα» αντι του λεπτά, χρήματα.

Ελαχιστη οικονομικη συνδρομη 

Δωστε τον οβολον σας δια την ανεγερση του ναου

Παροιμοιωδης ελαχιστη συνδρομη από το υστερημα πτωχης χηρας 

Ο οβολος της χηρας

Φράσεις:

Παρετυμολογίες
Τα πεντοβολα προερχονται από τα αρχαια πεντολιθα (5 λιθοι, βωλοι) και δεν εχει σχεση με του οβελους.

Παροιμίες:

Παραδείγματα:

Ομηρος - Ιλιάς - 1.465 
νέοι δὲ παρ’ αὐτὸν ἔχον πεμπώβολα χερσίν.
αὐτὰρ ἐπεὶ κατὰ μῆρε κάη καὶ σπλάγχνα πάσαντο,
μίστυλλόν τ’ ἄρα τἆλλα καὶ ἀμφ’ ὀβελοῖσιν ἔπειραν,

Αναφορές
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