
Η λέξη απαντά μονον στα μεσαιωνικα Βυζαντινα κειμενα και σημαινει το θησαυροφυλάκιο του 
Αυτοκράτορα.  Ενιοτε αναφέρεται και ως ουδέτερον το  φίσκον.





Σημασία:

Και εκ τουτου και το επιθετο 

Στο 9375  Tesoro della lingua Greca Volgare et Italiana του  Alessio Somavera συναντάμε την περίεργη 
ερμηνεία φ;iσκος (ο) = Αφεντικό (Fisco) 

Κοραή Ατακτα 534

Φἰσκος: Δημόσιον ταμεῖον, πολύχρημα

Friedrich Wilhelm Sturz --Etymologicum graecae linguae Gudianum: et alia grammaticorum scripta e ...

Φίσκον : Δημόσιον Ταμιεῖον 
Anecdota Græca, e codd. MSS. Bibliothecæ regiæ Parisiensis, ed ..., Τόμος 4 σ. 161 

fiscus , i, m.,
I. a basket or frail woven of slender twigs, rushes, etc. (like fiscina, fiscella, q. v.); used,
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I. a basket or frail woven of slender twigs, rushes, etc. (like fiscina, fiscella, q. v.); used,
I. For olives in the oilpress, Col. 12, 52, 22; 54, 2.—Far more freq.,
II. For keeping money in, a money-basket, or, as we say, a money-bag, purse (cf. aerarium): “fiscos complures 
cum pecunia Siciliensi a quodam senatore ad equitem Romanum esse translatos,” Cic. Verr. 1, 8, 22: “mulus 
ferebat fiscos cum pecunia,” Phaedr. 2, 7, 2; Suet. Claud. 18.—Poet.: “aerata multus in arca Fiscus,” i. e. much 
money, Juv. 14, 259.—
B. In partic.
1. The public chest, state treasury, public revenues: “quaternos HS, quos mihi senatus decrevit et ex aerario 
dedit, ego habebo et in cistam transferam de fisco,” Cic. Verr. 2, 3, 85, § 197: “qui fiscum sustulit,” id. ib. 79, § 
“183: de fisco quid egerit Scipio, quaeram,” id. Q. Fr. 3, 4, 5 Manut.; Eutr. 2, 16; Vulg. 1 Esdr. 7, 20. —
2. In the times of the emperors, the imperial treasury, imperial revenues, emperor's privy purse (opp. 
aerarium, the public chest or treasury): “quantum pecuniae in aerario et fiscis et vectigalibus residuis,” Suet. 
Aug. 101; 40; id. Claud. 28; id. Ner. 32; Sen. Ben. 7, 6: “fisci de imperatore rapti,” Tac. A. 1, 37: “bona in fiscum 
cogere,” id. ib. 6, 2; Dig. 39, 4, 9 fin.: “fortasse non eadem severitate fiscum quam aerarium cohibes,” Plin. 
Pan. 36 et saep.: “Judaicus,” the tax paid by the Jews into the imperial treasury, Suet. Dom. 12: “quidquid 
conspicuum pulchrumque est aequore toto res fisci est,” Juv. 4, 55.

Κατά το 9351 H. G. LIDDELL & R. SCOTT - A Greek English lexicon - Harper Bross - 1859 ο φισκος ηταν 
διαφορος του aerarium 



το aerarium  σημαινε το Δημοσιο Ταμειον εναντι του φισκου που ηταν το Αυτοκρατορικο 
θησαυροφυλάκιο. Ηταν χωρος του Ναου του Σατουρνου (Κρόνου) οπου φυλάσσονταν ο Δημόσιος 
Θησαυρός. 







Εγκυκλοπαιδικά
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Φίσκα ορθ. Φὐσκα (επιθ. και επιρρ.) πλήρης,  από το αρχαιο φυσκη =παχύ εντερο,  φουσκα 

Ομόηχα

Αντιδάνειο από το Λατινικο Fiscus . T o fiscus δε προέρχεται από το αρχαιο Ελληνικό ρήμα ισχω (άλλη 

Ετυμολογία:
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Κρατώ φυλάσσω και κατέχομαι πχ. Δεος ισχει με =μα κατέχει δέος ή “ἴσχε στόμα” =βουλωστο, 
σκασε!

1.

Σταματα αυτό που κανεις ισχε και σχασε < ισχασε  από οπου το σημερινο σκασε = κράτει, μη 
μιλάς.

2.

Αντιδάνειο από το Λατινικο Fiscus . T o fiscus δε προέρχεται από το αρχαιο Ελληνικό ρήμα ισχω (άλλη 
μορφή του έχω) με σημασίες

Ισχυρος ο κρατών , κραταιός αντιθ. ανισχυρος○

Αναισχυντος = ο ασυγκράτηρος και επομενως ο απρεπής ○

Ισχυρογνωμων = οαμεταπειστος αυτος που κραταει την γνωμη του και δεν την μταβλαλλει.○

Ισχαιμια○

Ισχυροποιουμαι○

Επισχεσις, κατάσχεσις○

Γλισχρος = ολιγοστος, συγκρατημενος, όχι ισχυρος  πχ. Γλίσχρος μισθος.○

Η λατινικη ριζα fisc δωσε συθελε λεξεις σε πολλες λατινογενεις γλωσσες πχ
Confiscate 
Fiscal
Sufficent 

Η ριζα ισχ δινει πολλα πσραγωγα όπως 

Παράγωγα

*********

Εικόνες

Ξενόγλωσσα  
Λατινικα fiscus 

Κρατώ φυλάσσω και κατέχομαι πχ. Δεος ισχει με =μα κατέχει δέος ή “ἴσχε στόμα” =βουλωστο, σκασε!1.
Σταματα αυτό που κανεις ισχε 2.

Fiscus καλαθι ή σακούλι για την φύλαξη χρημάτων -Αργοτερα το Δημοσιον Θησαυροφυλάκειον, το Δημοσιο 
Ταμειο.  Από το αρχαιο Ελληνικό ρήμα ισχω (άλλη μορφή του έχω) με σημασίες

Μετεφερθη ως Fισχω (με πρθεμα το διγαμμα). Από τα λατινικά περασε στα Αγγλικα, Γαλλικα, Ιταλικα και 
πεστρεψε και ως αντιδάνειο στο μεσαιωνικα Ελληνικά (Βυζάντιο).
Αγγλικά fiscal 
    1560s, "pertaining to public revenue," from M.Fr. fiscal, from L.L. fiscalis "of or belonging to the state 
treasury," from L. "treasury," originally "purse, basket made of twigs (in which money was kept)," of unknown 
origin. The general sense of "financial" (1865, Amer.Eng.) was abstracted from phrases like fiscal calendar, 
fiscal year. Related: Fiscally.

Ιταλικά Fisco

****************

Φράσεις

*************

Παροιμίες

**********************

Παραδείγματα

Αναφορές 

Τεχνη 
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Πεζογραφία: 
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Ποίηση
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