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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Αυτοί που φεύγουν
Νικόλαος Παστελλόπουλος
Απεβίωσε στις

ηλικία

19

Ιουλίου

1997

σε

Το

1973

γίνεται Υποδιοικητής του

ετών ο ταξίαρχος εν αποστρα

Εφεδρικού Σώματος και βοηθά με τους

τεία Νικόλαος Παστελλόπουλος. Η Κη

άντρες του στην διάσωση του Μακαρίου

61

δεία του έγινε στις
ιερό

ναό

Ιουλίου

21

Παναγίας

1997 στο

καλύπτοντας τον πίσω από το Προεδρι

Ευαγγελιστρίας

κό, από την μεριά της Κοίτης του Πεδιαί

Παλλουριωτίσσης με τιμές Αξιωματικού

ου κατά το πραξικόπημα.

εν ενεργεία.

Στο πεδίο των μαχών στην Τουρκι

Ο εκλιπών Νικόλαος Παστελλό
πουλος το

κή Εισβολή στην περιοχή, Μια Μηλιάς

κατά την διάρκεια της

και Κυθρέας και πάλι γράφει ηρωίκές σε

τουρκικής εισβολής έλαβε μέρος στις

λίδες ανδρείας και τραυματίζεται σοβα

μάχες της περιοχής Κυθρέας και ετραυ

ρά.

1974

ματίστηκε στο Τζιάος. Τότε τον μετάφε
ρε ο Ερυθρός Σταυρός στις ελεύθερες
περιοχές για περίθαλψη. Στάθηκε δίπλα

στον ήρωα ταγματάρχη Τάσο Μάρκου
και μαζί προλέμησαν aντιστεκόμενοι,
κατά της προδοσίας στο πραξικόπημα

Συνεχίζει να υπηρετεί τον Κυπρια
κό Στρατό και την Εθνική Φρουρά μέχρι

το

1991

που αποστρατεύτηκε με βαθμό

Ταξιάρχου εν αποστρατεία.
Αιωνία του η μνήμη.

και στην εισβολή για να κρατήσουν την
βόρεια Κύπρο ελεύθερη Χριστιανική και
Ελληνική. Ο αείμνηστος ταξίαρχος Πα

στελλόπουλος

1936 στην

Νίκος

γεννήθηκε

το

Λεύκα, έγγαμος και πατέρας

τριών παιδιών. Πήρε μέρος στον αγώνα
της ΕΟΚΑ

1955-59.

Το

1956

τον συνέ

λαβαν οι Άγγλοι αποικιοκράτες γιατί
ανήκε σε ομάδα του ήρωα Μάρκου Δρά
κου και έμεινε στη φυλακή έως το

Το

1961

1959.

εντάκτηκε στον Κυπριακό

Στρατό και ήταν Αξιωματικός με λαμπρή
σταδιοδρομία

αποφοιτήσας

Σχολή Πολέμου. Το

1963

και

τη

είναι μπρο

στάρης στον αγώνα ενάντια στην τουρ
κονταρσία και λαμβάνει μέρος σε όλη
την ηρωίκή αντίσταση κατά των Τούρ
κων.

ΣΠΥΡΟΣΧΡΥΣΑΝΘΟΥ
Στέλεχος του Παγκύπριου Αντικα
τοχικού Κινήματος ΠΑΚ.
Ευχαριστώ τον Ιάκωβο Ζωρζή για
την βοήθεια του στη

συγγραφή του εν

λόγω βιογραφικού σημειώματος.
Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κάτrνισμα βλάπτι:ι σοβαρά την υyι:ία σας:
Υπουρyι:(ο Υyι:ίας

