
ΜΥΛΟΣ ΠΑΠΠΑ 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 της πράξης 
«Πολιτιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον Δήμο Λαρισαίων με διαδραστικό χαρακτήρα» (MIS 453635)  



Ταξίδι στον χρόνο 
 περίπου 100 χρόνια πριν … 

Λάρισα τέλη 19ου αιώνα – αρχές 20ου αιώνα 

Αρχείο Νίκος Παπαθεοδώρου 

Συνοικία Ταμπάκικα 1900 

Κεντρική Πλατεία μετά το 1906 



Σπορά με τα χέρια 

Σβάρνισμα Γόννοι 

Εργασίες γεωργού                    τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα 

Φωτογραφικό αρχείο 
Τάκη Τλούπα 

Θερισμός  



Αλωνισμός  

Μεταφορά σιταριού Αγιά 

Λύχνισμα  



Θυμωνιές Τερψιθέα 

Συγκέντρωση σιταριού Τρίκαλα 



Μύλος Παππά το προσωπικό 1957  



Μύλος Παππά   

Αποτελεί το σημαντικότερο μνημείο της νεότερης περιόδου της 
πόλης, που λειτουργούσε ως  

αλευρόμυλος 



Βρίσκεται στην οδό Γεωργιάδου, πίσω από το Φρούριο 
στην παλιά συνοικία Ταμπάκικα και κοντά στον Πηνειό ποταμό.  
Σήμερα ανήκει στο Δήμο Λαρισαίων.  
Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού 
(1989) και έχει αναστηλωθεί και συντηρηθεί από το Δήμο 

Μύλος Παππά   

 
 

Κτίριο με 
πέτρινους 

τοίχους 
χαρακτηριστικό 

για την 
αρχιτεκτονική 

του.  



Μηχανήματα για βιομηχανική επεξεργασία 

Μηχανήματα για καθαρισμό της πρώτης ύλης 
Παραλαβή Σιταριού 

Καθαρισμός  

Διαβροχή 

Μεταφορά 

Άλεση 

Κοσκίνιση 

Ανάμειξη 

Συσκευασία 



Μηχανήματα για την  
συσκευασία των αλεύρων Μηχανήματα για την άλεση 



Καθαριστήριο 
αναμικτήριο σίτου 

Ανάμειξη – φόρτωση 
των αλεύρων 

Αποθήκες 
σίτου 

Ο Μύλος στις αρχές του αιώνα 

Τμήμα 
άλεσης 



Η περίοδος 1893-1920  
 
Η λειτουργία του Μύλου Παππά ξεκινά στις 28 Ιουλίου 1893.  
 
Ο μύλος ξεχωρίζει στην εποχή του γιατί τα σύγχρονα μηχανήματα 
του, κινούνται από μια πραγματική ατμομηχανή, την πρώτη που 
εμφανίστηκε στην περιοχή. 

Κατά τα τέλη του 19ου 
αιώνα λειτουργούσαν στην 
Λάρισα μικροί πετρόμυλοι, 
κινούμενοι με ατμό. 



Στην διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 1914-1918 ο μύλος και 
οι εγκαταστάσεις του επιτάσσονται από τις στρατιωτικές αρχές 
και η παραγωγή του σε άλευρα και άρτο χρησιμοποιείται για την 
τροφοδοσία των στρατιωτών και των κατοίκων της περιοχής. 
 
Η ανοδική εξέλιξη του μύλου συνεχίζεται μέχρι το 1919-1920, 
οπότε και καταστρέφεται από πυρκαγιά που οφειλόταν στα ξένα 
στρατεύματα τα οποία στάθμευαν τότε στην Λάρισα.  
 
Με την καταστροφή  αυτή λήγει και η πρώτη περίοδος 
λειτουργίας του.  
 
Ταυτόχρονα, η τοπική οικονομία δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα  
καθώς χάνεται μια σημαντική βιομηχανική μονάδα. 



Η περίοδος 1921-1942 
 
Η νέα περίοδος λειτουργίας του μύλου εγκαινιάζεται επισήμως 
την 11ης Σεπτεμβρίου 1921. 
 
Ο Μύλος εφοδιάζει την αγορά με άλευρα υψηλής ποιότητας και 
χαμηλότερου κόστους εξυπηρετώντας τους αρτοποιούς και τους 
εμπόρους. Επίσης προχωρεί και στις εισαγωγές σιταριού από 
τον Καναδά και την Αργεντινή. 

Αγροτική 
οικογένεια στην 
Θεσσαλία 1930 



Κατά την διάρκεια Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 1940-1941 ο Μύλος 
επιτάχτηκε από τον ελληνικό στρατό και χρησιμοποιήθηκε για 
λογαριασμό του. Στο διάστημα αυτό βομβαρδίζεται  συνεχώς από 
ιταλικά και γερμανικά αεροπλάνα, τα οποία προκαλούν σοβαρές 
ζημιές. Δε διακόπτει όμως την λειτουργία του, καθώς όλο το 
προσωπικό, με επικεφαλή τον ιδιοκτήτη Φώτη Παππά, 
παραμένει στις θέσεις του παρά τον κίνδυνο από τους 
βομβαρδισμούς και οι ζημιές αποκαθίστανται γρήγορα.  
 
Στην διάρκεια της Κατοχής ο Μύλος κατελήφθη από τους Ιταλούς 
και υπέστη πρωτοφανή λεηλασία. 



 Η περίοδος 1947-1986 
 
Η ανασυγκρότηση του Μύλου ξεκινά το 1947, με την αγορά νέων 
μηχανημάτων και την αμέριστη βοήθεια του προσωπικού.  
 
Το 1963 ο ιδιοκτήτης Άγγελος Παππάς αγοράζει για τον Μύλο 
σύγχρονα μηχανήματα τα πιο εξελιγμένα της εποχής του. 
 
Το 1967 ο Μύλος απασχολούσε 49 άτομα, και είχε δυναμικότητα 
άλεσης 84 τόνων σιταριού ανά 24ωρο. 

Αγρότες στην 
Θεσσαλία 1950 



Το 1986 ο Μύλος του Παππά διέκοψε οριστικά τη λειτουργία του.  
 
Στις 3 Νοεμβρίου 1989 οι εγκαταστάσεις του Μύλου του Παππά 
μαζί με τον εξοπλισμό του χαρακτηρίζονται ως ιστορικό 
διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού 
 



Στο κεντρικό κτίριο η πυρκαγιά του 2002 δυστυχώς κατέστρεψε 
πολύτιμα ξύλινα μηχανήματα, τα οποία όμως είχαν αποτυπωθεί 
και καταγραφεί πλήρως 



Μηχανήματα του Μύλου όπως αποτυπώθηκαν πριν την 
πυρκαγιά του 2002 

1ος όροφος 



Μηχανήματα του Μύλου όπως αποτυπώθηκαν πριν την 
πυρκαγιά του 2002 

2ος όροφος 2ος όροφος 



Μηχανήματα του Μύλου όπως αποτυπώθηκαν πριν την 
πυρκαγιά του 2002  

2ος όροφος 



Μηχανήματα του Μύλου όπως αποτυπώθηκαν πριν την 
πυρκαγιά του 2002  

4ος όροφος 4ος όροφος 



  
Σήμερα ανήκει στο Δήμο Λαρισαίων (από το 1988) και αποτελεί  
ένα Πολιτιστικό Πολυκέντρο - Μουσείο,  όπου  στεγάζονται 
πολύμορφες και ποικίλες δραστηριότητες υπάρχει αίθουσα 
εκδηλώσεων στον 2ο όροφο, άλλες αίθουσες συνεδρίων και 
εκδηλώσεων  
 
Ετοιμάζεται μουσείο αλεύρων και σίτου καθώς και η αίθουσα με 
τις φωτογραφίες του Λαρισαίου φωτογράφου Τλούπα 



 Μουσείο αλεύρων και σίτου 
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