Георги Варадев
1925-1913
На 13.06.2013 година енорията на Св. Троица се прости с Георги Варадев. Последно сбогом и почит към
дългогодишния активен член и бивш председател на Църковното Настоятелство отдадоха както неговото
семейство така и близки, роднини и многобройни приятели.
Георги Варадев е роден на 23.06.1925 година в село Долна Сънгартия, днес град Хаджидимово, Гоцеделчевско.
Семейство Варадеви произлиза отъ село Старчища в Егейска Македония. Житейската им съдба, както и на хиляди
други семейства е една българска трагедия. Бащата на Георги Варадев, както и чичото Димитър попадат в гръцки
затвор в гр. Янина веднага след поражението на България през Първата световна война. Бащата, със същото име
Георги, служи през войната в ротата на полковник Борис Дрангов край град Дойран.
След войната бащата на Георги се връща в своето село Старчища, минало под гръцка окупация. Веднага двамата
братя Варадеви са арестувани от гръцките власти, отведени в затвора в град Янина и осъдени като врагове на
държавата. Освободени са едва в 1924 година благодарение на намесата на руския посланик въ Атина. Семейство
Варадеви, както и много други се преселват в България, понеже не могат да се помирят с тяхната съдба да живеят
под гръцка власт. Георги е първото от децата на семейството, роден в България. След него семейство Варадеви се
сдобива със син Атанас, дъщеря Вашила, син Иван и още две дъщери.
Втората световна война връща Варадеви отново в тяхното родно село Старчища, където бащата на Георги
Варадев е кмет от 1941 до 1944 г.
Напрежението и гоненията след неуспеха на националната идея във Втората световна война подлага семейство
Варадеви на редица изпитания. Младият Георги, след завършване на прогимназия учи занаят в град Неврокоп при
Александър Григоров, мъж на неговата първа братовчедка Вангелия Младенова. Бащата Георги Варадев след
Девети септември 1944 се свързва с опозицията срещу комунистическа България. По това време някои от
братовчедите на Георги като Пандо Младенов са осъдени на смърт от т.н. Народен Съд, а други са интернирани в
Северна България.
През м. август 1950 година младият Георги Варадев с няколко свои приятели избягва през село Жостово в
Гърция. Когато тайните служби на про-сръбската БКП отиват да арестуват бащата Георги Варадев, той се укрива
из градините, след което също преминава границата в Гърция.
След бягството младият Георги Варадев е затворен в лагера Лаврон на далечната страна на остров Макронисос.
Там пристига и бащата Георги Варадев. Двамата остават в лагера до м. декември 1951 година, когато младият
Георги с братовчед си Георги Младенов заминават за Канада, поканени от Пандо, брат на Георги Младенов.
Старият Георги Варадев, шпиониран и наклеветен от гръцки шпионин, е отведен на друг остров - Сирус, където
остава докато синът му Георги уреди освобождаването и прехвърлянето му в Канада.
В Канада Георги работи в Бърлингтон и после в Торонто. В Торонто е закупчик на меса за фирмата Knob Hill
Farms, от която фирма се и пенсионира. Георги е много успешен в работата си, многократно награждаван и
поощряван с премия.
Георги Варадев се жени на 25.01.1965 година за Цвета Тупарева. На 30 декември 1966 година се ражда дъщеря им
Мария, а на 10 юни 1969 година – синът им Атанас (Том).
Георги Варадев е между активните членове на Македоно–Българската православна църква Света Троица в
Торонто и служи като Председател на Настоятелството на два пъти – от 1988 до 1992 и от 2000 до 2003 година.
Георги Варадев приключи своя земен път след кратко боледуване на 13 юни 2013 година. Погребан е в гробището
на Saint Clair and Birchmount в Торонто, изпратен от много енориаши от македоно-българските църкви, семейство,
близки и роднини.
Настоятелството и енорията на Света Троица се прекланя пред паметта на Георги Варадев.
Нека бъде лека пръста, която покрива гроба му!
Биографичните бележки за покойника бяха любезно предоставени от Георги Младенов.

