
Σημαδούρα = σημαντήρ 
Κν τσαμαδούρα.
Σημαντήρας (buoy) ή τσαμαδούρα (επισ: αλεώριο), λέγεται γενικά οποιοδήποτε μέσον που 
παραμένει στη επιφάνεια της θάλασσας, σε συγκεκριμένη θέση, προς επισήμανση 
συγκεκριμένου σκοπού ή λόγου, όπως: θέση ποντισμένης αγκύρας (σημαντήρας αγκύρας), 
όρια θαλάσσιου διαύλου (σημαντήρας διαύλου), θέση αλιευτικών εργαλείων, υποβρύχιες 
δραστηριότητες πάσης φύσεως (εκτός από  πολεμικές) κλπ.

Σημασία:

Από το σημειον σημαδι επισήμανση. 

Ετυμολογία:

Ιταλικά  boa

Σημαίνει, το σημάδι του επιπλέει με τη μορφή του σημαντήρα και που συνδέενται με την 
αλυσίδα της βυθισμενης άγκυρας, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της θάλασσας. 
(A.fr. Boye, mod bouée.):Συγγενές με το Λατινικό  BOlA αλυσίδα 
( αλλα και δήμιος).

Μπόγιας λεγοταν ο δημιος επι τουρκοκρατιας και αγοτερα  δημοτικος θηρευτης ή φονιας 

αδεσποτων σκύλων .

Significa pure il Segno galleggiante
in forma di gavitello attaccato alla catena
dell’ancora, che giace in fondo al mar
(a.fr. boye, mod. bouιe): e in questo senso
ritrovasi anche net bass. ted. e oland. boje
buie, e sembra non potersi ossa puro separare dal Lat. BOlA catena. A Livorno dicono anche 
Boa (cfr. Bova).

Αγγλικά Bouy

Γαλλικά bouée

Ξενόγλωσσα 

Επώνυμο
Αναστάσης Τσαμαδός
Γεννήθηκε στην Ύδρα το 1774.Ήταν ατρόμητος ναύτης και καπετάνιος του ξακουσμένου του 
καραβιού «ο Άρης» και αρχηγός μοίρας υπό τον Μιαούλη. Πρώτος αυτός όρμησε στη Χίο και 
επιτέθηκε στο ντελίνι του Καπουδανπασα. Ναυμάχησε επίσης στην ναυμαχία των Πατρών. Έπεσε 
στην Ναυμαχία της Σφακτηρίας το 1825, αψηφώντας τον θάνατο.
Επειδή κατάγεται από ναυτική περιοχή είναι πιθανόν το όνομα του να προέρχεται από την 
τσαμαδούρα. 

Πανηγυράκι γίνεται κάτω στον Άγιο Πέτρο,

Όμως το κύριο όνομα Τσαμαδός απαντά σε ομώνυμο ακριτικό τραγούδι:

σημαδούρα
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Πανηγυράκι γίνεται κάτω στον Άγιο Πέτρο,
σαράντα μίλια πάει ό χορός κι εξήντα το τραπέζι.
Κι ό νιός οπού το γιόρταζε, κι ό νιός πού το γιορτάζει
σφάζει τα χίλια πρόβατα, τα πεντακόσια γίδια,
και τα γουβαλομούσκαρα ταμάμου πεντακόσια.
— Φάτε και πιέτε, βρε παιδιά, κι έχετε και την έννοια,
να μην περάσ' ό Τσαμαδός, χαλάει το πανηγύρι.
Κι ακόμα λόγος έστεκε, ή συντυχιά κρατιέται, 
κι ό Τσαμαδός ξανάφανε στον κάμπο καβαλάρης.
Δεντρί φέρνει στα χέρια του ίσκιο τού κεφαλιού του, 
και στα περικλωνάρια του ανθρώπους κρεμασμένους. 
Μα πήγε κι εξεπέζεψε στο μαρμαρένιο αλώνι.

και τα γουβαλομούσκαρα ταμάμου πεντακόσια. Και κοπάδια από βουβάλια και μοσχάρια ακριβώς πεντακόσια.
Ξανάφανε εμφανιστηκε

Αλλα σημαδούριο ηταν σημαία , το επίσημον της πλωρης . Τό Σημαδούριον  κατεκρεμάτο 
καποτε καί κεκλιμένως, με διατατήρα  ή χωρις 
στον προβολο (πομπρέσο) που σημαινε την παρουσια επι του πλοιου καποιου υψηλου 
προσώπου (βασιλεως ή πριγκηπος). 9290.99 [124]
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