
Η TIMS στην Ελλάδα και την Κύπρο 
Το ελληνικό τμήμα της TIMS δημιουργήθηκε το 2007. Σήμερα (Ιανουάριος 2014) 
έχει 36 μέλη (34 φυσικά και 2 νομικά πρόσωπα) και ο εκπρόσωπός της Ελλάδας  
στο ∆.Σ. είναι υπεύθυνος και για την Κύπρο η οποία έχει 6 μέλη (5 φυσικά και 1 
νομικό πρόσωπο). Τα μέλη του συναντιούνται 1-2 φορές το χρόνο και κάθε άνοιξη 
οργανώνουν μία 3ήμερη εκδρομή σε μέρη όπου υπάρχουν ενδιαφέροντες μύλοι. 
 
Εδώ και 3 χρόνια γίνεται προσπάθεια καταγραφής της σχετικής με μύλους στον 
ελληνικό χώρο βιβλιογραφίας (ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης) η οποία έχει ήδη 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (ως σήμερα περίπου 2000 τίτλοι) και η οποία 
ενημερώνεται κάθε χρόνο. Σύντομα θα αναρτηθούν σε ιδιαίτερα παραρτήματα οι 
αναφορές σε μύλους των αρχαίων ελλήνων συγγραφέων και των κάθε είδους 
ταξιδιωτών στον ελληνικό χώρο ως τα τέλη του 19ου αιώνα. 
 
Από το 2011 ετοιμάζεται και εκδίδεται στην Ελλάδα το TIMS E-NEWS της TIMS. 
 
Από το 2012 γίνονται προσπάθειες συνεργασίας με τούρκους μυλολόγους για τη 
μελέτη των ελληνικών μύλων που λειτουργούσαν στην Τουρκία ως το 1923. 
 
Το 2013 οργανώθηκε η Mid-Term Excursion, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 
Συμμετείχαν 51 μυλολόγοι από 13 χώρες. 
 
 
 

                
 
 
 
Η ελληνική ομάδα διαθέτει τη δική της παρουσία στο διαδίκτυο: 
www.hellenicmills.gr., http://blog.hellenicmills.gr, Facebook: “Hellenic Mills”, 
Twiitter: @hellenicmills 
 
 
 
 
Ο εκπρόσωπος της TIMS στην Ελλάδα: Στέφανος Νομικός, Μέλος ∆.Σ. / TIMS 
 Λ. Αλεξάνδρας 154, 114 71 Αθήνα 
 τηλ. 210 6464974, FAX 210 6434580 
 email:  snomi@tee.gr  
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Ενδιαφέρεστε για μύλους; 
Υπάρχουν διάφοροι τύποι μύλων που εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες, πάντοτε 
όμως χρησιμοποιούνται για την ευημερία της ανθρωπότητας. Οι μύλοι ήταν 
μηχανισμοί απαραίτητοι στη διαδικασία παραγωγής τροφίμων, επεξεργασίας 
ξύλου, βαφικής ύλης κλπ. Επίσης για έλεγχο της ροής του νερού (τόσο για άρδευση 
όσο και για αποστράγγιση). 
 

 
 

 
Λίγα λόγια για την TIMS 
Η TIMS είναι μία Eταιρεία η οποία καλλιεργεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον και τη 
γνώση για μύλους, που κινούνται με τον αέρα, το νερό, την ανθρώπινη και τη ζωική 
δύναμη. Η Εταιρεία ενθαρρύνει την έρευνα και προωθεί όλες τις πλευρές της 
μυλολογίας (γνώσης για μύλους) που συμπεριλαμβάνει και την αναστήλωσή τους. 
Σήμερα έχει περίπου 500 ενεργά μέλη, σε 32 χώρες των 5 ηπείρων. 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι εκδόσεις μας 
Προκειμένου να διαδίδεται η γνώση και οι πληροφορίες για τους μύλους, η Εταιρεία 
εκδίδει το περιοδικό της “International Molinology” (Ι.Μ.) δύο φορές το χρόνο. 
Περιλαμβάνει πρωτότυπα άρθρα για μύλους, νέα θέματα και παρουσίαση βιβλίων 
για μύλους. Εκτεταμένες μελέτες εκδίδονται στη σειρά “Bibliotheca Molinologica” 
(B.M.). 
Επιπροσθέτως, το TIMS E-News, το δωρεάν newsletter μας, αναρτάται 
ηλεκτρονικά και αποστέλλεται δύο φορές το χρόνο. 

Τα Συμπόσιά μας 
Τα Συμπόσιά μας οργανώνονται κάθε 4 χρόνια, φιλοξενούμενα κάθε φορά από 
διαφορετική χώρα. Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου, παρουσιάζονται και 
συζητούνται ανακοινώσεις με αποτελέσματα ερευνών σε θέματα μύλων και της  λει- 

 
 

 

 
 
 
 
Σας ενδιαφέρει να γίνεται μέλος της TIMS; 
Η εγγραφή μελών είναι ανοικτή σε κάθε άτομο ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται 
για τους σκοπούς της TIMS. Σαν μέλος θα λαμβάνετε το Ι.Μ. δύο φορές το χρόνο, 
συν κάθε νέο τόμο της Β.Μ. (ως τώρα 21 τίτλοι). Η συνδρομή είναι ετήσια, 
αρχίζοντας από τον Ιανουάριο. Τα νέα μέλη που εγγράφονται μέσα στη χρονιά, θα 
λάβουν όλες τις εκδόσεις του χρόνου. 
 

 
 

Η διαδικασία για γνώση των μύλων είναι μια συναρπαστική 
εμπειρία, με πιο σημαντική τη μελέτη του μηχανισμού τους από 
τεχνικής άποψης. Αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα: π.χ. η 
εξέλιξη της τυπολογίας των μύλων δια μέσου των αιώνων και η 
ποικιλία τους ανάλογα με την περιοχή, καθώς και οι επιδράσεις 
στη ζωή των ανθρώπων. Τους βρίσκουμε σε ιστορίες, γνωμικά, 
στην τέχνη. Υπάρχουν ακόμα και θρησκευτικές αναφορές. 

Πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για τους μύλους. 
Μερικοί έχουν εξειδικευμένο ενδιαφέρον, ενώ άλλοι τους 
αντιμετωπίζουν γενικά. Το να είσαι μέλος μιας 
οργάνωσης με άτομα που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, 
βοηθάει στην ανάπτυξη του δικού σου πεδίου ή μπορεί 
απλά του χόμπυ σου. Η International Molinological 
Society ή TIMS, είναι μια τέτοια οργάνωση και στην 
πραγματικότητα είναι η μόνη εν ενεργεία σε παγκόσμια 
κλίμακα. 

τουργίας τους και ανταλλάσσονται απόψεις. 
Επιπλέον, γίνονται επιτόπιες επισκέψεις σε 
μύλους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, και 
δίνεται στους συμμετέχοντες λεπτομερής 
άποψη των μύλων της χώρας που φιλοξενεί 
το Συμπόσιο. Τέλος, το να συναντά κανείς 
φίλους μυλολόγους από όλο τον κόσμο, 
είναι μια σημαντική πλευρά του Συμποσίου.  
Μετά το Συμπόσιο, οι ανακοινώσεις και οι 
συζητήσεις εκδίδονται στα πρακτικά που 
διανέμονται σε όσους είχαν συμμετάσχει. 
 

Οι μυλολογικές μας εκδρομές
Κάθε 4 χρόνια, ανάμεσα στα Συμπόσια, οργανώνονται 
εκδρομές σε μύλους· με επισκέψεις σε χώρες οι οποίες 
δεν είναι πολύ γνωστές για τους μύλους τους και την 
ιστορία τους: π.χ. Σουηδία, Λετονία, Τσεχία, Ελλάδα και 
το 2017 η επίσκεψη θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι, 
η διάχυση πληροφοριών από έρευνες και γνώση είναι ένα 
σημαντικό μέρος της εργασίας της TIMS, αλλά εξίσου 
σημαντικό είναι το να γνωρίζει κανείς φίλους μυλολόγους. 
 
Πως λειτουργεί η TIMS 
Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, γίνεται κατά τη 
διάρκεια κάθε Συμποσίου. Τότε εκλέγεται το ∆.Σ. για να 
διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Εταιρείας τα επόμενα 4 
χρόνια. 

 
Για να γίνετε μέλος της TIMS, 
συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής 
στην ιστοσελίδα μας: 

www.molinology.org 
ή στείλτε ένα email στο 

info@molinology.org 
ή ελάτε σε επαφή με τον εκ-
πρόσωπο της TIMS στη χώρα σας. 
 




