В Сливен почетоха 70-годишнината от убийството на 11 горяни от най-големата чета
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Наследници на горяните от Сливенско почетоха днес 70-годишнината от съдебния
процес срещу борците срещу тоталитарния комунистически режим, воден срещу
заловени членове на най-големия горянски отряд – Втора горянска сливенска чета след
разбиването ѝ с военни части в Сливенския Балкан, съобщи сайта Faktor.bg .

На 12 декември 1951 г. комунистите екзекутират командира на отряда Георги Маринов
Стоянов – Търпанов, популярен и под името Бенковски. Другите четници са: Иван
Спасов Христов, Паскал Петров, Димо Банчев, Борис Рачев, Митьо Ганев Митев, Митьо
Славов, Жельо Господинов, Петко Минков, Кольо Вълев и Диньо Иванов.

Днес от 11 часа бе организирано възпоменание в Сливен пред паметника на горяните.
Венци и цветя бяха поднесени и пред мемориалите на борците срещу комунизъм в още
осем селища от района - квартал „Речица“ в Сливен, град Термен и селата Николаево,
Панаретово, Чокоба, Тополчане, Жельо войвода и Ботев.

Пред Faktor.bg Станка Георгиева, дъщеря на един от убитите горянин и регионален
координатор на Съюза на репресираните, коментира, че тази година на
възпоменанията не са канили политици, защото те не се интересуват от темата за
горяните и съпротивата им в първите години след 9 септември 1944 г.

„Властта се пази от тази тема, и така реално пази семействата на убийците на нашите
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родители. Зловещо е, че 32 години след падането на комунизма, ние не знаем гробовете
на нашите близки, къде са изпълнени смъртните присъди“, посочи Георгиева.

По думите ѝ Горянското движение е най-силното опровержение, че в България е
нямало съпротива срещу тоталитаризма и комунизма.

„Реално горяните са исторически признати за първата съпротива срещу комунизма в
целия бивш социалистически лагер“, подчерта Станка Георгиева.
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