ΓΑΒΑΛΟΣ Γ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Υποστράτηγος Αστσνομίας ε.α.

Ο Απόζηνινο Γάβαινο ηνπ Γεκεηξίνπ θαη ηεο ηαπξνύιαο γελλήζεθε ην 1936
ζην Πεξηβόιη. Ήηαλ ην 4ν παηδί ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.
Σηο ηέζζεξηο πξώηεο ηάμεηο θνίηεζε ζην Γεκνηηθό ρνιείν Πεξηβνιίνπ θαη ηηο
δύν ηειεπηαίεο ζε Γεκνηηθό ρνιείν ηεο Λακίαο, όπνπ εθπαηξίζηεθε ην ρσξηό ηνπ,
ιόγσ ησλ εθθαζαξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηξαηνύ θαηά ησλ αληαξηώλ ζηε
δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ.
ηε ζπλέρεηα θνίηεζε ζην Α΄ Δμαηάμην Γπκλάζην Αξξέλσλ Λακίαο ύζηεξα από
εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, όπσο γηλόηαλ ηόηε.
Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ από ην Γπκλάζην ζέιεζε λα εηζαρζεί ζηε ρνιή
Δπειπίδσλ, αιιά δελ έγηλε δεθηόο ιόγσ «θνηλσληθώλ θξνλεκάησλ», επεηδή ν
παηέξαο ηνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνο ζην ΔΑΜ θαηά ηελ Γεξκαληθή θαηνρή. Γηα ηνλ ίδην
ιόγν δελ έγηλε δεθηόο σο έθεδξνο Αμησκαηηθόο ζην ηξαηό.
Όηαλ απνιύζεθε από ηνλ ζηξαηό ήζειε λα εηζαρζεί ζην Παλεπηζηήκην, αιιά νη
νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ δελ ηνπ ην επέηξεςαλ. Έηζη ζηξάθεθε
ζηελ Αζηπλνκία, ε νπνία θαηλόηαλ κηα θαιή ελαιιαθηηθή ιύζε.
1

Πξάγκαηη, ην 1961 έδσζε εμεηάζεηο θαη πέηπρε ζηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ.
Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ από ηε ρνιή ηνπνζεηήζεθε ζην Α΄ Αζηπλνκηθό Σκήκα
Πεηξαηώο. Έηζη μεθίλεζε ε ζηαδηνδξνκία ηνπ ζηελ Αζηπλνκία, ε νπνία έκειιε λα
είλαη ιακπξή. Σν επόκελν ζθαιί ήηαλ ε ρνιή Αξρηθπιάθσλ, όπνπ θνίηεζε ην 1963.
ηε ζπλέρεηα έδσζε εμεηάζεηο θαη πέηπρε ζηε ρνιή Τπαζηπλόκσλ, από ηελ νπνία
απνθνίηεζε ην 1969. Ωο Τπαζηπλόκνο, θαη αξγόηεξα σο Αζηπλόκνο, ππεξέηεζε ζε
δηάθνξα αζηπλνκηθά ηκήκαηα. Τπεξέηεζε επίζεο σο Γηεπζπληήο ζηηο Αζηπλνκηθέο
Γηεπζύλζεηο Ρνδόπεο, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Άκεζεο Γξάζεο Αηηηθήο θαη ζηελ
Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία. Αμίδεη λα αλαθεξζεί όηη ζηελ Σνπξηζηηθή Αζηπλνκία
δεκηνύξγεζε ην πεξίθεκν ηειεθσληθό θέληξν εμππεξέηεζεο ηνπξηζηώλ, πνπ
απαληνύζε ζε όιεο ηηο γιώζζεο ηνπ θόζκνπ.
Δπίζεο, θνίηεζε θαη ζηε ηξαηησηηθή ρνιή σκαηηθήο Αγσγήο, καδί κε
νκνηνβάζκνπο ηνπ ηξαηνύ, ηνπ Ναπηηθνύ, ηεο Αεξνπνξίαο, ηεο Υσξνθπιαθήο, ηεο
Αζηπλνκίαο Πόιεσλ θαη ηνπ Ληκεληθνύ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζηελ Αζηπλνκία, θαζώο θαη σο απόζηξαηνο,
είρε δηνξηζηεί σο θαζεγεηήο ζηηο ρνιέο Αζηπλνκίαο, ζηηο νπνίεο δίδαμε Πνηληθό
Γίθαην, Πνηληθή Γηθνλνκία, Σνπξηζκό, Αζηπλνκηθή Πξαθηηθή θαη Αζηηθό Γίθαην.
Σν όλεηξό ηνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο έγηλε πξαγκαηηθόηεηα ελώ ππεξεηνύζε ζηελ Αζηπλνκία. Απηό έγηλε κε πνιύ θόπν θαη ζπζίεο, αθνύ
έπξεπε λα ζπλδπάδεη εξγαζία θαη ζπνπδέο. Καηάθεξε σζηόζν λα εηζαρζεί κε
εμεηάζεηο θαη λα απνθηήζεη πηπρίν αξρηθά από ην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη
αξγόηεξα από ηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ.
Απνζηξαηεύζεθε από ηελ Αζηπλνκία ην 1993 κε ην βαζκό ηνπ Τπνζηξαηήγνπ.
Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλαθαίληζε ηνπ λεξόκπινπ
Πεξηβνιίνπ, ν νπνίνο θηλδύλεπε κε θαηάξξεπζε, ππήξμε θαζνξηζηηθή. Πξάγκαηη, σο
κέινο ηεο ηξηκεινύο επηηξνπήο, πνπ είρε ζπζηαζεί από ηνλ ύιινγν ησλ απαληαρνύ
Πεξηβνιησηώλ (καδί κε ηνπο Απόζηνιν Αζ.θαιηζηήξα θαη Γεώξγην Ν.Σαζνύιε),
επηζθέθηεθε επαλεηιεκκέλα ηα αξκόδηα ππνπξγηθά γξαθεία θαη έζεζε ην ζέκα. Γελ
απνγνεηεύηεθε από ηηο πξώηεο αξλήζεηο ησλ αξκόδησλ ππνπξγώλ θαη ππεξεζηαθώλ
παξαγόλησλ. Με ππνκνλή θαη επηκνλή θαηάθεξε λα ππεξπεδεζνύλ όια ηα εκπόδηα
ώζπνπ ηειηθά ην έξγν εγθξίζεθε από ην πκβνύιην Αξραηνηήησλ Λακίαο. ηε
ζπλέρεηα ν Γήκνο Ξπληάδνο (Γήκαξρνο Γεώξγηνο Σζηαγθιάλεο θαη Πξόεδξνο ηνπηθνύ
Γεκνηηθνύ Γηακεξίζκαηνο Πεξηβνιίνπ Βαζίιεηνο Ν.Παπαθώζηαο) ελέηαμε ην έξγν
ζην Οινθιεξσκέλν Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Υώξνπ (ΟΠΑΑΥ) ηνπ
Οξνπεδίνπ πξώελ ιίκλεο Ξπληάδνο ην 2002 κε πίζησζε 380.000,00 επξώ.
Δίλαη παληξεκέλνο κε ηελ Αγγειηθή Εώξδνπ θαη παηέξαο δύν ηέθλσλ, ηεο
ηαπξνύιαο, νδνληηάηξνπ θαη ηνπ Γεκήηξε, λεπξνβηνιόγνπ-εξεπλεηή ζηηο ΖΠΑ.
Γηακέλεη κόληκα ζηελ Αζήλα.
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