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Александар Евтимов (1874 - Софија, 1939) е македонски револуционер, преспански и
прилепски војвода на ТМОРО, учител и публицист. Учествувал во Илинденското
востание како началник на Горското начелство за Буфскиот револуционерен реон. Во
1910 година, како член на Битолскиот окружен комитет, бил уапсен и осуден на смрт, а
потоа казната му била заменета со доживотна робија. Во 1911 година успеал да избега
од затворот и емигрирал во Бугарија. Во Првата балканска војна се вратил со своја чета
и учествувал во изгонувањето на османлиските власти од Битола. Од 1926 година,
Рвтимов ја предводел Разузнавачката организација на ВМРО за Битолскиот округ.

Александар Евтимов е роден во 1874 година во Битола. По завршувањето на средно
образование, тој бил назначен за учител во Леринското село Буф, каде предава во
текот на 1895 и 1896 година. Во исто време, тој развил револуционерна активност во
Леринскиот реон. Подоцна, Евтимов бил избран за раководител на Леринскиот
револуционерен округ на Македонската револуционерна организација.

Од 1899 година Евтимов учителствувал во Битола, каде ја продолжува својата
револуционерна активност. Таму бил избран за член на Месниот комитет, а во 1900
година и во Окружниот револуционерен комитет на Македонската револуционерна
организација. Истовремено тој е раководител и на училишната револуционерна
организација во Битолската гимназија, од која излегуваат дејци на организацијата како
Христо Силјанов, Лазар Москов, Илија Талев и други.

На 1 април 1903 година, Александар Евтимов преминал во илегала и како началник на
Горското начелство за Буфскиот револуционерен реон учествувал во Илинденското
востание. За време на востанието дејствувал во Буфско и Горна Преспа.

По востанието Евтимов ја продолжил својата револуционерна дејност. Од 1908 година е
член на Окружниот револуционерен комитет во Битола, а во декември 1909 година
заради убиството на ренегатот Јово Јовановиќ бил уапсен заедно со Георги Попристов,
Георги Николов, Павел Христов, Аце Дорев и Милан Матов. По два месеца затвор, сите
биле ослободени од воениот суд.
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Во 1910 година, за време акцијата за собирање на оружјето, Александар Евтимов
повторно бил уапсен и осуден на смрт, но потоа неговата казна била заменета со
доживотна робија.

Во 1911 година ток успеал да избега заедно со Георги Поп Христов и Васил Клисаров од
Крушево од затворот во Ајдин, Мала Азија, а потоа емигрирал во Бугарија.

Во 1912 година Александар Евтимов учествувал во Првата балканската војна. Тој се
вратил со своја чета во Македонија и учествувал во изгонувањето на османлиските
власти од Битола.

По Првата светска војна Евтимов живеел во Бугарија и го поддржувал Привременото
претставништво на поранешната обединета Внатрешна револуционерна организација.

Во периодот на 1925 до 1927 година Ѓорѓи Поп Христов како член на ЦК на ВМРО со
своите чети дејствува во Битолско заедно со Петар Шанданов и Крум Петишев, каде
имаат неколку вооружени судири со српските и грчките војски. Како председател на
Битолскиот револуционерен округ Поп Христов организирал цела една мрежа на
членови на ВМРО кои вршеле разузнавачка дејност во интерес на Организацијата. Тие
ги следеле активностите на српските и грчките власти во Битолскиот округ.Така, од
1926 година, Александар Ефтимов, ја предводел Разузнавачката организација на ВМРО
за Битолскиот округ.

Александар Евтимов починал во Софија, во 1939 година.
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