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Неделко Попнеделков (1882 - 26 XI 1960) е македонски револуционер, припадник на
македонското револуционерно, националноослободително и комунистичко движење во
Егејскиот дел на Македонија. Бил член на Македонската револуционерна организација
(МРО) и учесник во Илинденското востание. Бил член на НФП и учествувал во походот
на Јане Сандански на Цариград. Меѓу двете светски војни бил член на ВМРО (Об.) Во
текот на антифашистичката борба дејствувал во Солун како член на КПГ. Во 1945 г.
преку Бугарија, се префрлил во Народна Република Македонија (НРМ) и до
пензионирањето работел како технички раководител во државното градежно
претпријатие „Бетон” во Скопје.

Неделко Попнеделков е роден во 1882 година во кукушкото село Јанешево. Станал член
на Македонската револуционерна орга низација (МРО) и учествувал во Илинденското
востание во 1903 година. По Младотурската револуција во 1908 година станал член на
Народната федеративна партија (НФП) и бил борец во одредот на Јане Сандански, кој
учествувал во походот на Цариград, против контрареволуцијата во Турција.

По 1925 година, Неделко Попнеделков станува член на ВМРО (обединета) и како главен
дистрибутер, ревносно учествува во распространувањето на весниците „Македонско
дело“ и „Балканска федерација“ во Егејска Македонија.

Постојано следен од грчките власти, Неделко заради својата активност во македонското
националноослободително движење, а потоа заради комунистичка дејност како член на
Комунистичката партија на Грција (КПГ), најпрво бил затворен на островот
Фолегандрос, а потоа пет години во затворот Акронавплија на Пелопонез.
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По окупацијата на Грција за време на Втората светска војкна, дедо Неделко имал
особено заслуги за ослободување на дваесет и седум комунистички раководни партиски
кадри, главно Македонци, од Акронавплија во јуни 1941 година. Имено, тој преку својата
жена која била Германка, издејствувал кај германскиите окупаторски власти
ослободување на Андреја Чипов, Лазо Трповски, Ташко Караџа, Лазо Дамовски-Ошенски
и други.

Во текот на целата антифашистичка борба дејствувал во Солун како член на КПГ. По
ослободувањето се приклучува на Националниот ослободителен фронт на ЕАМ. Одново
бил уапсен од грчките власти и затворен во затворот „Павлос Мелос“. Но, по
настојување на бугарските власти бил ослободен.

Во 1945 година. Неделко преку Бугарија, се префрлил во Народна Република
Македонија (НРМ) и до пензионирањето работел како технички раководител во
државното градежно претпријатие „Бетон” во Скопје.

Неделко Попнеделков бил активен член на Здружението на илинденците во Скопје и
бил уживател на Илинденска пензија.

Неделко Попнеделков починал на 26 ноември 1960 година во Скопје.
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