
Σημασία:
Πατσαβούρα, σφουγγαρόπανο αλλά και η ίδια η εργασία ή αγγαρεία του σφουγγαρίσματος. Βλ. 
σφουγγάρι 

Ετυμολογία: 
από το Ιτ. Fascia < λατ. Fascia =ταινία υφασμάτινη > νεωτ. Φασκιά, φασκιώνω, φασισμός.

Τα χέρια μου κοκκίνισαν απ΄ την πολλή φασίνα
και θα μου βγει το μάτι μου, ώσπου να ιδώ Αθήνα

ΦΡ. «τώρα έχουμε φασίνα» και Στρ. Αργκό: 

φασίνα (η)171

{χωρ. πλ ηθ.} 1. ναυτ. ο
καθαρισμός τού πλοίου από ναύτες 2. (γενικότ.) η γενική καθαριότητα: κάνω '
έχω πολλή φασίνα ,
[ΕΤΥM. < ιταλ. fascina, υποκ. τού fascia (βλ. λ. φάσα)]. φασίολος (ο) {φασιόλου | -ων. -ους} (λόγ.) η 
φασολιά ή το φασόλι.

Όσες λέξεις της λατινικής ήρθαν από τα ελληνικά που αρχίζουν με Φ  διατήρησαν την γραφή Ph
Phase, phaethon , phasma, phalange, phylira

[ΕΤΥΜ. μτγν. αντιδάν.. < λατ.
phaseolus, υποκ. τού phaselus < αρχ. φασίολος (βλ. λ. φασόλι)]. φασισμός (ο)

Ως συνήθως βιαστικός ο Μπαμπινιώτης το έριξε στη φασολάδα η όποια δεν μπορεί να δέσει να 
φασκιώσει τίποτε.  Ίσως μπορεί  να χυλώσει. 

Κύριε καθηγητά.   από φα[σ]κιόλι που φόραγαν οι γιαγιάδες μας βγήκε 
Φασισμός ιδεολογία και πολιτικό σύστημα εθνικιστικού και ολοκληρωτικού
χαρακτήρα, το οποίο εγκαθίδρυσε στην Ιταλία ο Μουσολίνι το 1922. Κατ επέκταση  οποιαδήποτε 
ιδεολογία ή πολιτικό σύστημα εθνικιστικού και ολοκληρωτικού χαρακτήρα, όπως στη χιτλερική 
Γερμανία 
3. οποιοδήποτε σύστημα ή μορφή καταπίεσης. αυθαιρεσίας.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 
< ιταλ. fascismo < fascia «δέσμη, ταινία» < λατ. fascis (κυρ. πληθ.
fasces), αρχαίο ρωμαϊκό έμβλημα που υιοθέτησε ο Μουσολίνι το 1919 (ως
σύμβολο τού κινήματός του), το οποίο παρίστανε μια δέσμη ράβδων με έναν
πέλεκυ.

φασίνα
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Οι ίδιοι οι Ιταλοί δεν αρνούνται την Ελλ. προέλευση  άλλα  λένε ότι προέρχεται από το Δωρικό  
πάξις του αρχαίου πήξις κι' άλλοι  από το φάκελος, φάσκελος.
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Ο τέως υπουργός θα μπορούσε να το ετυμολογήσει και από το φούστης  αν υφήρχε λέξη φούστης. 

Συνώνυμο  σπαργανώνω= φασκιώνω< σπαργανο<σφαγανον 
Το φάσκελο είναι συνώνυμο με την μούντζα βλ. ΑΣ2

ΣΗΜ. βλ. Το συνώνυμο πατσαβούρα  και  παπάζι. 

Ομοια 
Το Ιταλικό FASCINO (προφ. φάσινο) σημαίνει γοητεία από το Ελληνικό βασκανία που προέρχεται 

από το ρήμα φάσκω  (πιθανότερη ρίζα του φάσκελου). Γοητεία με την έννοια της ερωτικής σαγήνης 
η της σαγηνευτικής προσωπικότητας άλλα και της μαγείας.
Πβλ. Αγγλ. Fascination 
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