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Георги В’ндев

Георги В’ндев (7. IV 1896 – 16. IV 1942 ) е македонски револуционер, војвода на ВМРО во
Струмичко, син на војводата на ТМОРО/ВМОРО В’ндо Гошев. Во 1912 година, Георги на
16- годишна возраст стапил во четата на војводата Штерју Јунака, а потоа бил секретар
во четата на татка си. По Првата светска војна бил околиски војвода на
автономистичката ВМРО во Струмичко. Уапсен од грчките власти, бил осуден на смрт во
1923 година, но по извесен престој во солунскиот затвор, казната не била извршена.

Георги В’ндев е роден на 7 април 1896 година во мегленското село Лесково. Неговиот
татко беше војводот В’ндо Гошев (1858 – 1917), кој подоцна го зел синот во својата чета.
Георги завршил средно училиште во градот Гуменџе.

Во 1912 година, на 16-годишна возраст, Георги бил заколнат член на Македонската
револуционерна организација, а потоа станал четник од Штерјо Канаксов или познат
како Штерјо Јунана, а подоцна се приклучил како секретар на четата на неговиот татко.

Со одредот на неговиот татко кај селото Крива, на 9 октомври 1912 година, за време на
Првата балканска војна, тој го разбива турскиот аскер, а на 19 октомври ја помогнал
грчката војска и го ослободил Ениџе Вардар.

Меѓутоа, на 15 декември, В‘ндо Гошев и неговиот син биле уапсени од грчките власти и
осудени на смрт. Тие беа затворени во кулата Еди, од каде што Георги успеа да избега,
а беговиот татко војводата Вандо бил тепан, оставен да гладува, труен и конечно убиен
во 1917 година.

Во периодот 1915 - 1918 година, Георги В’ндев учествувал како доброволец во Првата
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светска војна. Тој бил распореден во 1-от македонски полк на 11-та македонска
дивизија. Тој се борел на Криволак, Дојран и по долината на реката Струма. До есента
1918 година бил во одредот на војводата Тане Николов.

По Првата светска војна бил околиски војвода на автономистичката ВМРО во Струмичко.
Тој продолжил да влегува си четата во Вардарска Македонија, окупирана од Србија. На
15 декември 1921 година, во близина на Белотино, со чета од осум лица се борел со
неколку стотици српски војници и полицајци.

Во октомври 1922 година, тој учествувал во казненатата акција на ВМРО против
федералистите, како помошник на војводата Алеко Василев. Веќе наредната 1923
година, Георги В’ндев бил уапсен од грчките власти и осуден на смрт. Но по извесен
престој во солунскиот затвор, казната не била извршена.

По убиството на Тодор Александров на 31 август 1924 година, Вандев застанал на
страната на Иван Михаилов. Заедно со четите на Ефтим Чифлишки и Дончо Христов,
учествувал во казнена акција во февруари 1925 година во Малешевскиот и Радовишкиот
регион против српските власти, како одговор на нејзините злосторства врз локалното
население.

Во октомври 1925 година, за време на таканаречениот Петрички инцидент, Георги
Вандев, со помош на Борис Бунев, ја организирал одбраната во Петрич против грчката
армија која навлезе на територијата на Пиринска Македонија.

Во 1927 година Вандев се населил со семејството во Петрич. Но, по превратот на 19 мај
во 1934 година, Георги В’ндев бил интерниран во Бургас, Карлово и Софија. Се вратил
во Петрич во 1938 година и се занимавал со книжарство и земјоделие. Починал на 16
април 1942 година во Петрич.
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