
Σημασία

θερμαστής ο [θermastís] Ο7 : τεχνίτης που έχει ως έργο τη συντήρηση της φωτιάς στο λέβητα μιας 
ατμομηχανής: θερμαστής  σε πλοίο / σε σιδηρόδρομο / σε εργοστάσιο.

Ετυμολογία 

[λόγ. θερμα(ν)- (θερμαίνω) -στής, σφαλερή δημιουργία αντί π.χ. “θερμαντής” μτφρδ. γαλλ. chauffeur] 

[Λεξικό Τριανταφυλλίδη]

Στεριανοί θερμαστές
Οι οδηγοί των πρώτων αυτοκινήτων ατμού ονομάστηκαν  "σοφέρ", δηλ. θερμαστές (γαλλ. 
chauffer=θερμαίνω) γιατί ζέσταιναν το νερό της μηχανής πριν ξεκινήσουν.

Ο όρος σοφέρ προέρχεται από το γαλλικό όρο chauffeur που σημαίνει «θερμαστής»  , επειδή τα πρώτα αυτοκίνητα, όπως τα 
τροχήλατα και τα αντίστοιχα θαλάσσια σκάφη , κινούνταν με ατμό και απαιτούσαν  από τον οδηγό να αναβοσβήνει τον 
κινητήρα. 
Πρώτα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, πριν από την εμφάνιση της ηλεκτρικής ανάφλεξης, πυροδοτούνταν από «θερμούς σωλήνες» 
στην κεφαλή του κυλίνδρου που έπρεπε να προθερμαίνονται πριν ξεκινήσει ο κινητήρας. Ως εκ τούτου, ο όρος σοφέρ που, στο 
πλαίσιο αυτό, σημαίνει  "θερμαστής". Ο σοφέρ διατηρούσε επίσης το αυτοκίνητο, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης και 
του καθαρισμού, και έπρεπε να είναι εξειδικευμένος μηχανικός για να αντιμετωπίσει τις βλάβες και τις διατρήσεις των 
ελαστικών καθ'  οδόν, οι οποίες ήταν πολύ συχνές στα πρώτα χρόνια του αυτοκινήτου.

η παλαιότερη γραφή στα ελληνικά ήταν σωφέρ, μια απόπειρα μεταγραφής του Γαλλικού «au » όπως και στο επίσης γαλλικό 
σοτέ. (sauter) ωτό (auto) . 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ
stoker=θερμαστής,

θερμαστής
Σάββατο, 14 Απριλίου 2012
2:47 πμ
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ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Ο παπαγάλος σου 'στειλε στερνή φορά το γεια σου

κι απάντησε απ' το στόκολο σπασμένα ο θερμαστής
πέτα στο κύμα τον παλιό που σκούριασε σουγιά σου
κι άντε μονάχη στον πρωραίον ιστό να κρεμαστείς

Νίκος Καββαδίας - Εσμεράλδα

Ο Γουίλι ο μαύρος θερμαστής από το Τζιμπουτί

όταν από τη βάρδια του τη βραδινή σχολούσε
στην κάμαρά μου ερχότανε γελώντας να με βρει
κι ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μιλούσε

Νίκος Καββαδίας - Ένας νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί     

    

Μας παραμονεύει ο θερμαστής
με τα δυό του πόδια στις καδένες.
μην κοιτάς ποτέ σου τις αντένες
με την τρικυμία, θα ζαλιστείς.

Νίκος Καββαδίας - Το πούσι 
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