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Димче Јовчев Величковски (1907 – 17. Ⅹ 1941) е македонски комунистички деец и
првоборец. Во 1924 година како столар станал член на Синдикалната подружница на
дрводелските работници и член на СКОЈ, а во 1925 година и член на МК на СКОЈ во
Куманово. По Априлската војна во 1941 година и окупацијата на Југославија, станал
борец на Козјачкиот НОПО (12-17. Ⅹ 1941). Димче кој бил познат под прекарот Барутана,
го зел партизанско име Еребица, При разбивањето на Одредот од бугарската војска и
полиција, бил заробен и при спроведувањето убиен.

Димче Јовчев Величковски е роден во 1907 година во Куманово во занаетчиско
семејство. По занимање бил столарски работник. Во 1924 година станал член на
Синдикалната подружница на дрводелските работници и член на Сојузот на
комунистичката младина на Југославија (СКОЈ-, а веќе наредната 1925 година и член на
Месниот комитет на СКОЈ во Куманово.
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Во партиската провала извршена во 1929 година, заедно со други 14 активисти, членови
на Комунистичката партија на Југославија во Куманово, Димче бил уапсен на
отслужување на воениот рок во Крушевац и спроведен во Куманово. На судењето во
Белград во јануари 1930 година Димче Величковски бил осуден на 7 години. Пресудата
ја издржувал во Казнениот завод во Сремска Митровица заедно со поголема група
истакнати македонски револуционери, каде што учествувал во 16-дневниот штрајк со
глад. Таму бил близок со Моша Пијаде.

По излегувањето од затвор и враќањето во својот роден град, Димче Величковски пак
продолжил со партиската активност, поради што во 1940 година, заедно со 20 други
комунисти од Куманово, бил интерниран во Меѓуречје кај Ивањица.

По априлската војна и окупацијата Југославија во 1941 година, Димче Величковски се
вратил во Куманово и бил еден од најактивните во подготовките за вооружена борба
против фашистичкиот окупатор. Кога во есента 1941 година излегоа првите кумановски
партизански одреди (Карадачкиот и Козјачкиот), Димче станал борец на Козјачкиот
Народноослободителен партизански одред (НОПО) (12 - 17. Ⅹ 1941).

Козјачкиот одред броел 25 борци, но за време на маршот, тешко се разболува
командантот на одредот, кој бил оставен со придружба на лекување во село Четирце.
Исто така, поради тешките услови одредот го напуштиле уште неколку борци, а
останатите слабо вооружени продолжиле. На 15-ти октомври Одредот одржал митинг
во селото М’гленце, а на 16-ти го нападнале манастирот Св. Прохор Пчински, од каде
полицајците веќе биле избегани.

По предавство на селскиот кмет од Молотино, многубројна бугарската окупаторска
војска и полиција го нападнала Одредот на 17 октомври 1941 година и по неколку часа
неравноправна борба го разбила. Неколку македонски борци загинале, неколку се
пробиле, а поголемиот дел биле заробени. Сите освен еден биле спроведени во
Куманово.

Димче Јовчев Величковски – Еребица бил меѓу заробените и при спроведувањето на 17
октомври 1941 година бил убиен од бугарската окупаторска војска и полиција.
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