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Христо Поп Антов (16. V 1879 – 31. I 1964) е учител и македонски револуционер,
претседател на Тиквешкиот ОРК на МРО. Во 1899 година завршил педагошко училиште
во Скопје, а право во Швајцарија. Учителствувал во Кавадарци и бил раководител на ОК
на МРО во Кавадарци. Прогонуван од османлиските власти, по Востанието се засолнил
во Софија. Во 1910 година работел како судија во Скадар, а потоа бил адвокат во
Софија.

Христо Поп Антов е роден на 16 мај 1879 година во тиквешкото село Ваташа, во
семејството на ваташкиот свештеник Андон Попкамчев. Негови браќа се Јованче и Тодор
Поп Антов. Со основно образование се стекнал во родното село, а потоа учел во
егзархиското четирикласно училиште во Скопие и во педагошка школа, која ја завршил
во 1899 година. Уште како ученик тој станал член на Македонската револуционерна
организација.

Во 1899 година Христо Поп Антов бил назначен за учител во Кавадарци и се вклучил во
дејноста на револуционерната организација во Тиквешијата. Во 1901 година бил избран
за член на раководството на Окружниот комитет на организацијата во Кавадарци, а
пролетта 1903 година, станал и нејзин претседател.

Во октомври 1904 година, по провалата во организациската мрежа Христо Поп Антов
бил принуден да избега во Бугарија. Во негово отсуство, тој бил осуден на седум години
затвор.

Во периодот од 1904 до 1907 година, Поп Антов студира на Универзитетот во Лозана,
Швајцарија, каде што завршува право. По завршувањето на студиите, од 1907-1908
година тој работел како учител во машката гимназија во Пазарџик.

По Младотурската революција во 1908 година, тој се вратил во Кавадарци, каде заедно
со Добри Даскалов, турски офицер и два локални мусулмани работел во времената
комисија, која управувала со градот. Потоа станал десец на Сојузот на бугарските
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конституциони (уставни) клубови и бил избран за делегат на Основачкиот конгрес од
Кавадарци.

Во периодот од 1908 до 1910 година, Поп Антов специјализирал турско право во Солун и
Цариград. По завршувањето на специјализацијата, од 1910 до 1911 година бил судија во
Скадар, а од 1911 до 1913 година бил член на окружниот суд во Ќутахија, Мала Азија.

Во февруари 1913 година, Поп Антов бил принуден да избега од Османската империја и
до 1919 година живее во Западна Тракија, каде што работел како адвокат (во
Ѓумюрџина и Ксанти, општински советник, член на Окружната постојана комисија во
Ксанти.) Во ноември 1918, Христо Поп Антов се жени за Марија Поп Алексиева, ќерка на
Царевна Миладинова, а негов кум бил генерал Александар Протогеров.

Во периодот од 1920 до 1925 година Поп Антов бил адвокат во Софија и Пашмакли, а од
1925 до 1926 година бил директор на тутунската фабрика "Македонка".

Во периодот од 1927 до 1930 година, тој работел како инспектор во Главната дирекција
за сместување на македонските бегалци во Софија и во Петрич, а подоцна одново
работел како адвокат.

По Првата светска војна Христо Поп Антов се оддал и на журналистичка дејност, врзана
најмногу со минатото на неговиот роден крај. Пишувал спомени и собирал материјали за
револуционерните борби во Тиквешијата. Тој е еден од авторите на брошурата "Кратки
биографски белешки во спомен на заслужните дејци од Тиквешко" (1925). Во 1933
година е избран во раководството на Тиквешкото благотворително братство.

Христо Попантов умува на 31 јануари 1964 година во Софија.
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