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Илија Аргиров Крчовалијата

Илија Аргиров - Крчовалијата (1856 - 1918) е деец на македонското
националноослободително движење и војвода на ТМОРО. Учествувал во
Кресненско-разлошкото востание (1878-1879) во четата на Стојан војвода, а потоа бил
ајдутин во разни ајдутски дружини во Македонија. Се вклучил во ТМОРО во летото 1899
година и станал војвода на првата чета на Организацијата во Серскиот револуционерен
округ. Во периодот 1902 и 1903 година станал војвода во Демирхисарско, учествувал во
Илинденското востание и бил пунктов началник во Рила.

Илија Аргиров – Крчовалијата е роден во 1856 година во демирхисарското село Крчово,
во сиромашно семејство. Неговиот татко и двајцата браќа биле убиени од Турците, а
мајка му починала од тага. Останат сам, тој од мал морал да работи како овчар и слуга.
Потоа почнал да произведува јаглен. Но, откако бил измамен од грчки трговец, тој
станал ајдутин. Влегол во дружината на Георги Зимбилев.

Во текот на 1878 и 1879 година, Илија Крчовалијата учествувал во Македонското
востание, односно во Кресненско-разлошкото востание. Тој бил во четата на Стојан
војвода (Стојан Карастоилов), а по угушувањето на востанието повторно бил ајдутин во
разни ајдутски дружини во Македонија. Како и многу други ајдуци, во 1895 година се
вклучил во активностите на Македонскиот комитет и учествувал во Мелничкото
востание.

Во 1897 година, под влијание на Гоце Делчев, Крчовалијата се откажал од ајдутството
и се приклучил на ТМОРО (Македонската револуционерна организација). Прво
раководел со чета од 6 луѓе во Серско и Демирисарско, а од 1899 година тој бил
назначен за војвода во Неврокоп.
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Во 1902 година Илија Крчовалијата бил назначен за Демирхисарски околиски војвода, а
во летото 1903 година тој бил делегат од Демирхисарско на конгресот на Серскиот
Револуционерен округ. Во текот на Илинденското востание 1903 година, тој дејствувал
во родниот крај, на чело на зборната чета со Јане Сандански. По поразот на востанието,
тој дошол во судир со Сандански и бил остранет од округот. Од 1906 до 1908 година, тој
бил пунктов началник на Македонската револуционерна организација во Рила, Бугарија.

Во времето на Младотурската револуција во 1908 година се легализирал. Се вратил во
Крчово, но наскоро бил уапсен, заедно со Георги Башлијата и уште тројца други
четници, под обинение дека му подготвувале атентат на Јане Сандански.

Во 1909 година Илија Крчовалијата бил осуден на доживотен затвор, но поминал само
две години во Солунскиот затвор, Во 1911 година бил амнестиран, по што постепено се
пасивизирал од револуционерната и политичката дејност.

Сепак, по избувнувањето на Првата балканска војна во 1912 година, тој застанал на
чело Дванаесетата партизанска чета на Македонско одринско ополчение, а подоцна
служел во штабот на Четвртата битолска дружина. За своите заслуги бил награден од
Бугарија со орден „За храброст“ IV степен.

Од 1913 година Илија Крчовалијата бил пунктовен началник во селото Петрово,
Демирхисарско. Во текот на Првата светска војна, по влегувањето на Бугарија во војна
на страна на Централните сили во септември 1915 година, Крчовалијата го предводел
разузнавачкиот пункт во Петрово на партизанскиот одред на Единаесеттата македонска
пешадиска дивизија.

Илија Аргиров Ктчовалијата умира во Крчово во 1918 година Тој е татко на војводата на
ВМРО
,
Димитар Илиев
Аргиров.
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