
Φυλακή

Το κτήριο στο οποίο εγκλείονται σι υπόδικοι ή κατάδικοι, το σωφρονιστικό κατάστημα. (λόγ.) 
δεσμωτήριο  βλ. και μπαλαούρο

1.

(συνεκδ.) η ποινή τη φυλάκισης: έφαγε δέκα χρόνια φυλακή2.
ΣΤΡ. ποινή που προσμετρείται στον χρόνο θητείας, ο επιπλέον χρόνος θητείας 3.
Φρουρά : ΦΡ. θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου  [ΠΔ. Ψαλμ. 140/14 1. 3) Κύριε, 
περιφρούρησε το στόμα μου· σε περιπτώσεις στις οποίες προσπαθεί  κανείς να συγκρατήσει 
τον εαυτό του για να μην ξεστομίσει ανάρμοστη φράση. χαρακτηρισμό, ύβρη.

4.

ΝΑΥΤ. η τετράωρη υπηρεσία των ανδρών τού πληρώματος πλοίου ΣΥΝ. βάρδια.5.
Αριθμούμενο δίνει το χρόνο ημέρας πχ. κατά την πρώτην φυλακών ή με προσθήκη άλλου 
χρονικού επιθέτου από φυλακής πρωίας.

6.

φυλακή (η) 

Πβλ. Αξιωματικός επί της φυλακής ή αξιωματικός βάρδιας όχι όμως αξιωματικός επιφυλακής.
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ  αρχ., αρχική σημ. «φρούρηση — φύλαξη, διατήρηση» 
Από το φύλαξ, και ρ φυλάσσω

9290.

Ο καιρος=βάρδια εξηγει τις φρασεις αρές και ευχές : τον κακο σου τον καιρο, καλη βαρδια. 
Ο καιρός  (οι κλιματολογικές, οι καιρικές συνθήκες)   δεν είναι  ιδιωτικός, ισχύει για όλους. 

Όταν λέμε τον κακό σου τον καιρό, εννοούμε να εκτελέσεις την [πιο] κακιά σου βάρδια, (με 

δυσκολίες και προβλήματα). 
Την ιδια περιπου αντιληψη εχουμε όταν λέμε "στον καιρό μου …" δηλ. την εποχή που εγώ 
ημουν νέος,διευθυντής, στρατιώτης, υπεύθυνος κλπ.

Screen clipping taken: 21/3/2012 4:21 μμ

Το ημεροδουλιον > ημεροδουλι > μεροδούλι και επεζησε στη φράση μεροδουλι-μεροφάι
(τρωμε οσα κερδιζουμε) και το νυκτέρι χρησιμοποιειται για την νυκτερινη προσθετη εργασια που 

απαιτειται για να τελειωσει κατι.  

Eight Bells

φυλακή
Τρίτη, 24 Απριλίου 2012
6:29 πμ
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Eight Bells
Aboard Navy ships, bells are struck to designate the hours of being on watch. Each watch is four 
hours in length. One bell is struck after the first half-hour has passed, two bells after one hour has 
passed, three bells after an hour and a half, four bells after two hours, and so forth up to eight bells 
are struck at the completion of the four hours. Completing a watch with no incidents to report was 
"Eight bells and all is well." 
The practice of using bells stems from the days of the sailing ships. Sailors couldn't afford to have 
their own time pieces and relied on the ship's bells to tell time. The ship's boy kept time by using a 
half-hour glass. Each time the sand ran out, he would turn the glass over and ring the appropriate 
number of bells. 

Pasted from <http://www.navy.mil/navydata/traditions/html/navyterm.html> 

Watches
Traditionally, a 24-hour day is divided into seven watches. These are: midnight to 4 a.m. 
[0000-0400], the mid-watch; 4 to 8 a.m. [0400-0800], morning watch; 8 a.m. to noon [0800-1200], 
forenoon watch; noon to 4 p.m. [1200-1600], afternoon watch; 4 to 6 p.m. [1600-1800] first dog 
watch; 6 to 8 p.m. [1800-2000], second dog watch; and, 8 p.m. to midnight [2000-2400], evening 
watch. The half hours of the watch are marked by the striking the bell an appropriate number of 
times. 

Pasted from <http://www.navy.mil/navydata/traditions/html/navyterm.html#watches> 
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