
55. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Καταγωγή

Ο Θαλής Μυλωνάς κατάγεται από το χωριό Πλατάνια της ορεινής Τριφυ-
λίας του Ν . Μεσσηνίας, όπου και τελείωσε το Δηµοτικό σχολείο . Στη συνέ-
χεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, για να συνεχίσει τις σπουδές του στο ΣΤ΄ 
Γυμνάσιο αρρένων Αθηνών .

Ο πατέρας του ήταν δάσκαλος του χωριού . Πολέµησε στο Μπιζάνι και 
στο Μακεδονικό µέτωπο και τιµήθηκε µε τον Πολεµικό Σταυρό και το Αρι-
στείο Ανδρείας . Η µητέρα του ήταν απόγονος της οικογένειας των Τζαβε-
λαίων, της επανάστασης του 1821 .

Σπουδές

α) Στο Πάντειο Πανεπιστήµιο, Πολιτικές Επιστήµες
β) Στη Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοµικά .
γ)  Στην Αγγλία στο London School οf Economics and Political Sciences και 

στο Institute οf Advanced legal Studies, Δηµόσιο Διεθνές Δίκαιο .
δ)  Στη Γαλλία ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ του Διεθνούς Δικαίου από το Ecole 

Superieure Universitaire Rober de Sorbon .

Οικογενειακή κατάσταση

Είναι παντρεµένος µε την Δ/ρα Νίνα Καλαβά . Έχει ένα γιο τον Διονύση, 
απόφοιτο του Ε .Μ .Π ., του Πανεπιστηµίου (UCLA) των ΗΠΑ και του Im-
perial College του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου .

Επαγγελµατική Δραστηριότητα

Κατόπιν εξετάσεων διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο των Αθηνών 
και άσκησε την ελεύθερη δικηγορία, µέχρι τον Άρειο Πάγο και το Συµβού-
λιο Επικρατείας . Διετέλεσε Νοµικός Σύµβουλος σε διάφορες επιχειρήσεις . 

— 425 — 



— 426 —

Συνταξιοδοτήθηκε έπειτα από τριάκοντα πέντε χρόνια εργασίας ως επίτιµος 
δικηγόρος . Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο πεζικό . Τέλος, εξέδι-
δε για τρία χρόνια (2009 έως 2012) το περιοδικό «ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΗΜΑ» - IN-
TERNATIONAL TRIBUNE, που είναι το επίσηµο όργανο του Ινστιτούτου 
Διαβαλκανικών Σχέσεων .

Πολιτική Δράση

Είναι Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Διαβαλκανικών Σχέσεων, 
που είναι µη Κυβερνητικός Οργανισµός, Επιστηµονικός, Διεθνής, Κοινωνι-
κός και µη Κερδοσκοπικός, µε εκατοντάδες µέλη, µε σκοπό την ανάπτυξη 
των πάσης φύσεως σχέσεων της Ελλάδας µε τις Βαλκανικές χώρες και την 
προάσπισή των εθνικών µας συµφερόντων, µε βάση τις αρχές και τους κα-
νόνες της Διεθνούς Νοµιµότητας .

Έχει δε αναγνωριστεί παµψηφεί από την Ειδική Επιτροπή του Ο .Η .Ε . 
αποτελούµενη από 24 χώρες, λόγω της δράσης του, ως ειδικός Σύµβουλος 
του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου (ECOSOC) του ΟΗΕ µε το 
δικαίωµα να εκπροσωπείται στον ΟΗΕ (Νέα Υορκη, Βιέννη και Γενεύη) από 
πέντε αντιπροσώπους του και από έναν στις Διεθνείς Οικονοµικές Επιτροπές . 
Επίσης είχε ιδρύσει Επιτροπές του Ινστιτούτου, σε όλες τις Βαλκανικές χώ-
ρες, πλην όµως αδράνησε η λειτουργία τους, ελλείψει οικονοµικών πόρων .

Τέλος έχει αναπτύξει πολλαπλές δραστηριότητες, ατοµικά και συλλογι-
κά, για τα εθνικά µας θέµατα, στα πλαίσια των διαφόρων φορέων που έχει 
ιδρύσει η έχει συµµετάσχει . όπως π .χ .

—  Πρόεδρος της Εταιρείας Προστασίας του Συντάγµατος
—  Πρόεδρος της Ελληνοαλβανικής Επιτροπής
—  Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Επιτροπής Αλληλεγγύης προς τον Κυ-

πριακό λαό (ΠΕΑΚΛ)
—  Γεν . Γραµµατέας της Κίνησης για Εθνική Ανεξαρτησία, Διεθνή Ειρή-

νη και Αφοπλισµό (ΚΕΑΔΕΑ)
—  Μέλος της Επιτροπής για την Εθνική Ακεραιότητα και Επιβίωση
—  Μέλος της Ελληνο-Αµερικανικής Ένωσης
—  Πρόεδρος της Επιτροπής Αλληλεγγύης προς το Δηµοκρατικό Λαό της 

Τουρκίας
—  Πρόεδρος της Επιτροπή; Συνάντησης µε τους Λαούς της Ιστορίας
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Μερικά από τα επιτεύγµατα της δράσης του είναι:

α)  η εγκατάσταση στο προαύλιο χώρο της Νέας Βιβλιοθήκης της Αλεξαν-
δρείας του Αγάλµατος (ύψους επτά µέτρων) του Πυρφόρου Προµηθέα 
για να θυµίζει στις επερχόµενες γενεές τη µεταλαµπάδευση του Ελλη-
νικού πνεύµατος σε όλο τον κόσµο,

β)  η διενέργεια καµπάνιας στην έδρα του ΟΗΕ, για την Ολυµπιακή εκε-
χειρία και τη συλλογή εκατοντάδων υπογράφων από τις αντιπροσωπεί-
ες όλων των χωρών υπέρ της Ελλάδος,

γ)  η αποστολή βιβλίων και έντυπου υλικού στα µέλη της Επιτροπής Εξω-
τερικών της Αµερικανικής Γερουσίας και των Αξιωµατούχων της Ε .Ε . 
για τα Εθνικά µας Προβλήµατα και κυρίως για το Κυπριακό και το Μα-
κεδονικό,

δ)  η συνεχής παρουσίασης των Εθνικών µας Θεµάτων, σε όλες τις διεθνείς 
συνδιασκέψεις που έχει λάβει µέρος, µε αποτέλεσµα την αντίδραση της 
Τουρκικής ΜΙΤ, η οποία µε ανακοίνωσή της τον θεωρεί ως επικίνδυνο 
Έλληνα για την Τουρκία, για τη δράση του κατά τη διάρκεια της Χού-
ντας του Εβρέν, προς αποκατάσταση της Δηµοκρατίας στην Τουρκία, 
γιατί πιστεύει ότι οι Χούντες είναι επικίνδυνες για τη διεθνή ειρήνη των 
λαών, κάθως επίσης και η Αλβανική Αστυνοµία η οποία τον απειλού-
σε µέχρι και το γραφείο του, στην πόρτα του οποίου έγραφε απειλητι-
κά µηνύµατα για τη δράση του υπέρ των Βορειοηπειρωτών και για την 
αποστολή με καΐκια από την Κασιώπη της Κερκύρας στις ακτές της Αλ-
βανίας προκηρύξεων κατά του δικτατορικού καθεστώτος .

ε)  παρέμβαση και υπεράσπιση των δικαίων της Ελλάδας στο θέμα των Ιµί-
ων µε την ανταλλαγή υποµνηµάτων µε την Τουρκική Πρεσβεία, η οποία 
προκάλεσε τη έκφραση εγγράφως των συγχαρητηρίων του τότε Προέ-
δρου κ Κωστή Στεφανόπουλου, του Πρωθυπουργού κ . Κων/νου Μητσο-
τάκή, της Θρησκευτικής ηγεσίας κτλ .

στ)  η καταγγελία του σχεδίου του Κόφι Ανάν µε δηµοσιεύµατα και οµιλίες, 
ως παράνοµο, αυθαίρετο και αντιδηµοκρατικό, που έρχονταν, σε αντί-
θεση µε τις Αποφάσεις του ΟΗΕ, απέβλεπε στην κατάλυση της Κυπρι-
ακής Δηµοκρατίας και στον ολοκληρωτικό της έλεγχο από τους Τούρ-
κους και όχι στην άρση των συνέπειων της παράνοµης εισβολής, κατο-
χής και διάλυσης του παράνοµου Τουρκο-κυπριακού κράτους .

ζ)  η ίδρυση επτά Φροντιστηρίων στη Βόρειο Ήπειρο πέραν των µειονοτι-
κών περιοχών και η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας .
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η)  η αποκάλυψη και καταγγελία των Τούρκων βουλευτών του Ελληνικού 
κοινοβουλίου, για την αντεθνική τους δράση σε όλο τον κόσµο, για την 
αυτονοµία της Ελληνικής Θράκης, ως όργανα της Τουρκικής ΜΙΤ, όπως 
αποκαλύφτηκε και

θ)  η έκδοση του βιβλίου του Ανατοµία της Δηµοκρατίας και η προστασία 
των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κατά τη διάρκεια της χούντας, υπήρξε 
πράγµατι τολµηρή ενέργεια µε δυσµενείς παρενέργειες για τον ίδιο, για-
τί κατήγγειλε το πραξικόπηµα και την επιβολή δικτατορικού καθέστω-
τος, ενώ παράλληλα δηµοσίευε και τις καταδικαστικές αποφάσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά του καθεστώτος .

Συµµετοχή σε διεθνή Συνέδρια και Συνδιασκέψεις

Έχει προσκληθεί από την Αµερικανική Γερουσία και τους Προέδρους 
των ΗΠΑ Ronald Regan, Βill Klindon and George Bush στις ετήσιες εκδη-
λώσεις στα πλαίσια του National Prayer Breakfast, στην Washington .

Έχει συµµετάσχει σε πολλά συνέδρια/συσκέψεις στο εσωτερικό και στο 
εξωτερικό τα πλαίσια του ΟΗΕ, της ΟΥΝΕΣΚΟ, του ΝΑΤΟ, και άλλων Δι-
εθνών Φορέων όπως,
 1) Στον ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη, για την Παγκόσµια Συνεργασία – Αλλά 

και για την Ολυµπιακή Εκεχειρία, 2002 .
 2) Στο ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι για τη διεύρυνση του στις Ανατολικές Χώ-

ρες, 2004 .
 3) Στην ΟΥΝΕΣΚΟ στο Παρίσι µε θέµα, την Επαναβεβαίωση στα Ανθρώ-

πινα Δικαιώµατα, µε την συµπλήρωση 60 χρόνων, 2008 .
 4) Στη Γενεύη, µε θέµα τον Αγώνα κατά της ατιµωρησίας των εγκληµα-

τιών του πολέµου µετά το πέρας των διεθνών συγκρούσεων .
 5) Στο Συνέδριο των Λαών της Πράγας, για τη διεθνή ειρήνη και τη ζωή, 

1983 .
 6) Στο Εθνικό Κοινοβούλιο της Φιλανδίας, για το Κυπριακό, 1982 .
 7) Στη Λισσαβώνα για την Ευρωπαϊκή Ειρήνη .
 8) Σε ειδική Αίθουσα της Γαλλικής Γερουσίας, για το Κυπριακό, 1989 .
 9) Στη Συνδιάσκεψη των Βρυξελών, against the Regan Administration, 

1989 .
 10) Στη Ρώµη για την επανένωση της Βόρειας µε τη Νότια Κορέa, 1989 

κτλ .
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Τιµητικές Διακρίσεις

Για το έργο και την εθνική του δράση έχει τύχει επαίνων και τιµητικών 
διακρίσεων από πρόσωπα και φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, όπως:
 1) Από την Οµοσπονδία Θρακικών Σωµατείων
 2) Από την Αεροπορική Ακαδηµία Ελλάδος
 3) Από το Δήµο Παπάγου και το Ίδρυµα «Αρχείο Μουσείο Παλαιών Χαρ-

τών και Χαρακτικών Αθηνών»
 4) Από το Δήµο Πολυκάστρου, για τους αγώνες του για τη Μακεδονία
 5) Από τον Πατριωτικό Σύνδεσµο της Σερβίας Ρήγας Φεραίος
 6) Από την Παγκόσµια Οµοσπονδία για τη Διεθνή Ειρήνη
 7) Από το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης
 8) Από το Σύνδεσµο Αλεξιπτωτιστών και Καταδροµέων κτλ .
 9) Από την Ομοσπονδία Συλλόγων και Σωματείων Τριφυλίας Ν . Μεσση-

νίας


