
Η Ζαγκορίτσανη (σημ.Βασιλειάδα Καστοριάς στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν μια 

κωμόπολη με περισότερους από 3.500 κατοίκους.[23] Γενέτειρα του Αναστάς Γιάκωφ, 

απόστρατου συνταγματάρχη του βουλγαρικού στρατού, έγινε κέντρο εξορμήσεων και 

αποθήκη πολεμικού υλικού που έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην προετοιμασία της 

εξέγερσης του Ίλιντεν. Μετά την διάψευση όμως των ελπίδων για τη αναγνώριση από 

τις ευρωπαϊκές δυνάμεις μιας αυτόνομης Μακεδονίας ή μιας μεγαλύτερης 

Βουλγαρίας, που ήταν ο αρχικός αλλά και ο τελικός σκοπός, στην περιοχή της 

Καστοριάς είχε παραμείνει μόνο το σώμα του Μήτρε Βλάχου (Ντίμιταρ 

Παντζούρωφ) βλάχικης καταγωγής. 

Έτσι την άνοιξη του 1905 επαναμφανίζονται στην περιοχή οι βουλγαρόφρονες 

κομιτατζήδες, καταφθάνουν τα σώματα του Βασίλ Τσακαλάρωφ, Ιβάν Ποπώφ και 

Μιχαήλωφ, ενώ αναπτύσσουν εντονότερη δράση αυτά του Μήτρο Βλάχου, Ατανάς 

Κερσάκωφ από την Ιεροπηγή (τότε Κονστενέτσι) και Κόλε Αντρέεφ 

μεθερμηνευόμενον (Νικόλαος Ανδρέου) από το Βαρικό Φλώρινας (τότε Μόκρενη). 

Στην βουλγαρική βιβλιογραφία η επίθεση στη Ζαγκορίτσανη αναφέρεται ως η 

«Σφαγή της Ζαγορίτσανης» βουλγ. (Загоричанско клане) που αποδίδεται στην 

αγριότητα Ελλήνων αξιωματικών και Κρητικών εθελοντών χωρίς όμως να γίνεται 

οποιαδήποτε διασύνδεση με προγενέστερα συμβάντα, όπως: 

-Για τριάντα ημέρες πυκνές φωτιές εκαίοντο. 

 Στις 21 Φεβρουαρίου 1905 πυρπολήθηκε η Μονή Αγίου Νικολάου 

Κορομηλιάς από τον Μήτρο Βλάχο και Κόλε και δολοφονούνται ο ηγούμενος 

της Άνθιμος  Γιοβανόπουλος και οι εγκαταβιώντες μοναχοί.[24] 

 Στις 24 Φεβρουαρίου πυρπολείται η Μονή Αγίου Νικολάου Τσιριλόβου 

σημαντικό κέντρο του Μακεδονικού Αγώνα από τον Κόλε Αντρέεφ. 

 Στις 15 Μαρτίου 1905 δολοφονείται άγρια από τσέτα της Ζαγορίτσανης[25] ο 

Καστοριανός δάσκαλος Βασίλειος Μελεγκάνος που είχε ορισθεί από τον 

Στέφανο Δραγούμη δάσκαλος στο πλησιέστερο χωριό το Κεφαλάρι από όπου 

υδροδοτούνταν και η πόλη της Καστοριάς. 

Στις 18 Μαρτίου δέχεται επίθεση η Μονή Αγίου Αθανασίου Ζηκοβίστης και στις 21 

Μαρτίου καταφθάνει στο Σισάνι το πολυπληθές σώμα του Στέφανου Δούκα 

(Καπετάν Μάλλιος) και συναντάται με τον Βάρδα. Μαζί με τα σώματα Καούδη, 

Γύπαρη, Δικώνυμου Μακρή, Καραβίτη , Γκούσα και Πουλάκα συγκεντρώνει ένα 

πολυπληθές σώμα περίπου 200 οπλιτών ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται οι 

σλαβόφωνοι Σταύρος Τσίλης από το Μαυρόκαμπο Καστοριάς ως οπλίτης, ο Θωμάς 

Χρήστου (Ρώμπακας) ομαδάρχης του Τσόντου Βάρδα από την Βυσσινιά Καστοριάς, 

ο Θανάσκας (Παπαδημητρίου) Φώτιος από τον Απόσκεπο Καστοριάς, ο Ζηκούλης 

Αχιλλέας (Κοκοφύνας) κ.α. που συναντώνται στη Μονή Αγίων Αναργύρων 

Μελισσοτόπου όπου και αποφασίζεται να επιτεθούν στην κωμόπολη της Βασιλειάδας 

εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλοί κάτοικοί της συμμετείχαν στην πυρπόληση της 

Μονής Τσιριλόβου πριν ένα μήνα. 

Το ξημέρωμα της 25ης Μαρτίου δόθηκε το σύνθημα για την επίθεση που δεν έπερεπε 

να διαρκέσει περισσότερο από μιάμισυ ώρα γιατί ήταν βέβαιο ότι θα κατέφθανε 

τουρκικό απόσπασμα από την διπλανή Κλεισούρα Καστοριάς και τη Λιθιά. Οι 

αμυνόμενοι κάνανε χρήση του οπλισμού τους μέσα από τα παράθυρα των σπιτιών 

τους. Κατά την αποχώρηση, όταν άρχισε να φθάνει το τουρκικό απόσπασμα οι νεκροί 
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ήτανε 42 μεταξύ των οποίων 6 γυναίκες, δύο παιδιά και μερικοί πατριαρχικοί για να 

προστεθούν λίγο αργότερα άλλοι 18 αιχμάλωτοι που εκτελέσθηκαν.[26] Οι νεκροί 

παρέμειναν στο τόπο τους για αρκέτες ημέρες γιατί αναμένονταν η ευρωπαϊκή 

επιτροπή για να εκτιμήσει την κατάσταση. Η αναμονή αυτή αλλοίωσε τα νεκρά 

σώματα αλλά και προσέφερε και την δυνατότητα για κάθε είδους επέμβαση,όπως του 

λογχισμένου πολλαπλώς νεκρού παιδιού. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82#cite_note-26

