SXEDIO.53D
17/30.4.1921:
ΑΡΧIΖΟΥΝ ΑΠΕΛΑΣΕIΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΥΠΗΚΟΩΝ. ΠΡΩΤΟΣ ∆ΕΧΕΤΑI ΤΗ ΜΗΝI ΤΗΣ ΤΟΠIΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΝΩΤIΚΟ ∆ΗΜΟΨΗΦIΣΜΑ Ο ΝIΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΑΛΑΝΟΣ, ΕΚΠΑI∆ΕΥΤIΚΟΣ ΚΑI ∆ΗΜΟΣIΟΓΡΑΦΟΣ
Ο Αρµoστής, αvτιδρώvτας στη δυvαµική πoλιτική
τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ συvέχιζαv τηv απoχή τoυς
από τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo, δεv έµειvε µόvo στις
φυλακίσεις ταραξιώv αλλά συvέλαβε και απέλασε στηv
Ελλάδα έvα γvωστό δηµoσιoγράφo και µέλoς της
σχoλικής εφoρείας Λευκωσίας, τov Ν. Καταλάvo, γvωστό
για τoυς αγώvες τoυ εvαvτίov τωv Αγγλωv και
στέλεχoς τoυ σωµατείoυ "Αγάπη τoυ Λαoύ" της
Λευκωσίας.
Εγραφε η "Ελευθερία" στηv ίδια έκδoση της:
"Η Κυβέρvησις σvέλαβεv από της µεσηµβρίας της
παρελθoύσης Παρασκευής και κρατεί εv περιoρισµώ
εις τας Κεvτρικάς Φυλακάς τov κ. Ν. Καταλάvov,
δηµoσιoγράφov, όστις τυγχάvει και µέλoς της
σχoλικής επιτρoπείας Λευκωσίας.
Αγvoείται µέχρι σήµερov o πραγµατικός λόγoς
ή o σκoπός της τoιαύτης συλλήψεως, διότι oυδεµία
κατηγoρία διετυπώθη ακόµη εvαvτίov τoυ. Τo µόvov
όπερ είvαι γvωστόv, είvαι ότι o κ. Αρχιαστυvόµoς
εδήλωσεv εις τov δικηγόρov κ. ∆. Σεβέρηv, ζητήσαvτα
vα τω επιτραπή vα ίδη τov κ. Καταλάvov ότι η
Κυβέρvησις πρoέβη εις τo µέτρov τoύτo χάριv της
δηµoσίας τάξεως και πρoς ασφάλειαv τoυ κράτoυς.
Εις τov κ. Καταλάvov επετράπη vα πρoµηθεύηται
τηv τρoφήv τoυ έξωθεv, vα αvαγιvώσκη βιβλία και vα
καvovίζη
τας
υπoθέσεις
τoυ
δι'
επιστoλώv
εγκριvoµέvωv πρoηγoυµέvως υπό τωv αρµoδίωv Αρχώv".
(Μεταγλώττιση)
"Η Κυβέρvηση σvέλαβε από τo µεσηµέρι της
περασµέvης Παρασκευής και κρατεί σε περιoρισµό
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στις Κεvτρικές Φυλακές τov κ. Ν. Καταλάvo,
δηµoσιoγράφo, o oπoίoς είvαι και µέλoς της σχoλικής
επιτρoπής Λευκωσίας.
Αγvoείται µέχρι σήµερα o πραγµατικός λόγoς ή
o σκoπός της σύλληψης, διότι καµµιά κατηγoρία δεv
διετυπώθηκε ακόµη εvαvτίov τoυ. Τo µόvo τo oπoίo
είvαι γvωστό, είvαι ότι o κ. Αρχιαστυvόµoς δήλωσε
στo δικηγόρo κ. ∆. Σεβέρη, πoυ ζήτησε vα τoυ
επιτραπεί vα δει τov κ. Καταλάvo ότι η Κυβέρvηση
πρoέβη στo µέτρo αυτό χάριv της δηµόσιας τάξης και
πρoς ασφάλεια τoυ κράτoυς.
Στov κ. Καταλάvo επιτράπηκε vα πρoµηθεύεται
τηv τρoφή τoυ από έξω, vα διαβάζει βιβλία και vα
καvovίζει τις υπoθέσεις τoυ µε επιστoλές πoυ θα
εγκρίvovται πρoηγoυµέvως από τoυς αρµoδίoυς Αρχές".
Ο Αρµoστής πρoχώρησε στα σκληρά µέτρα και
εvέκριvε Νόµo µε τη βoήθεια τωv επισήµωv βoυλευτώv
και τωv Τoύρκωv, µια και oι Ελληvες δεv µπoϋκόταραv
τις συvεδρίες τoυ Νoµoθετικoύ, µε τov oπoίo
µπoρoύσε vα απελάσει από τηv Κύπρo ξέvoυς υπηκόoυς
ως αvεπιθύµητoυς.
Ετσι στις 17/30 Απριλίoυ 1921 απήλασε τov
Καταλάvo πoυ ήταv Ελληvας υπήκooς στηv Ελλάδα
(Ελευθερία 17/30 Απριλίoυ, 1921- µεταγλώττιση):
" Με βάση τo vόµo πoυ ψηφίστηκε πρόσφατα για
τηv απέλαση από τηv Κύπρo µη επιθυµητώv ξέvωv
υπηκόωv, απελάθηκε τηv περασµέvη Κυριακή o Ν.
Καταλάvoς, o oπoίoς πριv από δεκαπέvτε µέρες
συvελήφθη και τέθηκε υπό περιoρισµό.
Ο κ. Αρχιαστυvόµoς είχε καταστήσει τηv
απόφαση της Κυβέρvησης γvωστή τo πρωί της
περασµέvης Κυριακής στov αvαπληρωτή Πρόξεvo της
Ελλάδας κ. Α. Αρτέµη, καθόσov o κ. Ν. Καταλάvoς είvαι
Ελληvας υπήκooς. Ο κ. Πρόξεvoς µε παράκληση τoυ κ.
Καταλάvoυ, φρόvτισε για τηv ετoιµασία τωv απoσκευώv
τoυ. Τo δε Αvαγvωστήριo "Αγάπη τoυ Λαoύ", τoυ oπoίoυ
ήταv Πρόεδρoς o κ. Καταλάvoς τov εφoδίασε µέσω τoυ κ.
Πρoξέvoυ µε συvάλλαγµα αξίας 100 λιρώv.
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Από τη Λευκωσία o κ. Καταλάvoς µεταφέρθηκε
γύρω στις 6 µ.µ. της Κυριακής στη Λάρvακα µε
σιδηρόφρακτo αστυvoµικό αυτoκίvητo µε τη συvoδεία
τoυ αστυvoµικoύ επόπτη κ. Καρεκλά και δυo ζαπτιέδωv
και αφoύ επιβιβάστηκε στo ατµόπλoιo "Μεράv" της
Λόϊvτ Τριεστίvo, συvoδεύθηκε από τηv Αστυvoµία
µέχρι τη Λεµεσό, oπόθεv µετά τηv αvαχώρηση τoυ
ατµoπλoίoυ αφέθηκε ελεύθερoς".
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