
Ανακοίνωση της ΚΕ τοσ ΚΚΕ για το θάνατο τοσ σ. 

Φώτη - Φοίβοσ Τσέκερη 

Η Κεληξηθή Επηηξνπή ηνπ ΚΚΕ κε κεγάιε 

ζιίςε απνραηξεηά ηνλ παιαίκαρν 

αγσληζηή θνκκνπληζηή σ. Φώτη - Φοίβο 

Τσέκερη, πνπ έθπγε ζήκεξα, πιήξεο 

εκεξώλ, από ηε δσή. 

Ο ζ. Φώηεο Τζέθεξεο γελλήζεθε ην 1921 

ζηνπο Ακπειόθεπνπο, ζηελ Αζήλα θαη ζηα 

καζεηηθά ηνπ ρξόληα ην 1938, ζην 

Πξαθηηθό Λύθεην, επί δηθηαηνξίαο ηνπ 

Μεηαμά, νξγαλώζεθε ζηελ ΟΚΝΕ. Τν 

όλνκα Φνίβνο, πνπ ηνλ ζπλόδεςε ζε όιε 

ηνπ ηε δσή θαη αγσληζηηθή ηνπ δηαδξνκή, ην πήξε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξαλνκίαο ηνπ αγώλα. 

Τν 1940 πέξαζε ζηελ Σρνιή Αξρηηεθηόλσλ ηνπ ΕΜΠ θαη θνηηεηήο, σο κέινο ηεο ΟΚΝΕ θαη ηνπ 

ΕΑΜ Νέσλ ηεο Σπνπδάδνπζαο, πήξε κέξνο ζηελ Εζληθή Αληίζηαζε ελάληηα ζηελ θαζηζηηθή θαη 

λαδηζηηθή Καηνρή. Ο ζ. Φνίβνο ζπλειήθζε από ηνπο Ιηαινύο ην 1942, ζε δηαδήισζε ελάληηα ζηελ 

πείλα θαη ηνλ Μάξηε ηνπ 1943, ζην κλεκόζπλν ηνπ ζθνησκέλνπ ζε δηαδήισζε καζεηή 

Ωξαηόπνπινπ, ηξαπκαηίζηεθε ζην πόδη.  

Σηηο 23 Φιεβάξε ηνπ 1943, κε ηελ ίδξπζε ηεο ΕΠΟΝ θαη ηελ απηνδηάιπζε ηεο ΟΚΝΕ, ν ζ. Φνίβνο 

γίλεηαη ΕΠΟΝίηεο θαη κέινο ηνπ ΚΚΕ. Τνλ Ινύιε ηνπ 1943 ζπλειήθζε μαλά, βαζαλίζηεθε από ηνπο 

Γεξκαλνύο θαη θξαηήζεθε γηα ηξεηο κήλεο ζηελ «Κνκαληαηνύξα».  

Από ηηο αξρέο ηνπ 1944 ήηαλ δηκνηξίηεο ηεο Δηκνηξίαο ηνπ ΕΜΠ ηνπ Λόρνπ Σπνπδαζηώλ ηνπ ΕΛΑΣ, 

ηνπ ζξπιηθνύ ιόρνπ «Λόξδνο Μπάπξνλ», όπσο κεηνλνκάζηεθε ην Δεθέκβξε ηνπ ’44. Σηηο 5 εθείλνπ 

ηνπ Δεθέκβξε θαη ζηε κεγάιε κάρε θαηά ησλ Εγγιέδσλ, ζηελ απιή ηνπ Πνιπηερλείνπ, ν ζ. Φνίβνο 

Τζέθεξεο ηξαπκαηίζηεθε βαξηά θαη ζηα δύν ηνπ πόδηα, αθήλνληάο ηνπ ζνβαξή αλαπεξία.  

Τν 1948 εθηνπίζηεθε ζην Μνύδξν θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Μαθξόλεζν. Απνιύζεθε ην 1951 θαη ην 

1952 απνθνίηεζε από ην Πνιπηερλείν. Αλέπηπμε πινύζηα αγσληζηηθή θνκκαηηθή θαη 

ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε όια ηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ. Δηεηέιεζε κέινο ηνπ ΔΣ ηνπ ΣΑΔΑΣ θαη 

ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΤΕΕ, ελώ ππήξμε κέινο ηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ ΤΕΕ θαη ηνπ 

Αλώηαηνπ Πεηζαξρηθνύ Σπκβνπιίνπ. Τν 1987 ηνπ απελεκήζε, από ην Δήκν Αζελαίσλ, ην Χξπζό 

Μεηάιιην Τηκήο ηνπ Δήκνπ γηα ηηο εμαηξεηηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζηελ πόιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Καηνρήο. 

Ο ζ. Φνίβνο αγσλίζηεθε γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο ΕΑΜηθήο Εζληθήο Αληίζηαζεο, ηε δηαηήξεζε ησλ 

ηδαληθώλ θαη ιακπξώλ αγσληζηηθώλ ηεο δηδαγκάησλ. Από ην 1994 έσο ην 2006 ήηαλ Γεληθόο 

Γξακκαηέαο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αγσληζηώλ Εζληθήο Αληίζηαζεο θαη Δεκνθξαηηθνύ Σηξαηνύ 

Ειιάδαο (ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ) θαη ζηε ζπλέρεηα επίηηκνο Γεληθόο Γξακκαηέαο. Ήηαλ επίζεο γηα ρξόληα 

Αληηπξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Φίισλ ηεο ΕΠΟΝ (ΠΕΑΦΕ) θαη πξόεδξνο ηνπ ΔΣ ηνπ 

Μνπζείνπ ηεο ΕΠΟΝ. Κπξηνιεθηηθά κέρξη ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή αγσληνύζε θαη αγσληδόηαλ γηα ην 

«ζπίηη ηεο ΕΠΟΝ». 



Ο ζ. Φώηεο - Φνίβνο Τζέθεξεο κε ηελ αγσληζηηθή ηνπ ζηάζε θαη ζεκλόηεηα, παξά ηηο δπζθνιίεο 

ηνπ αγώλα θαη ηελ αλαπεξία ηνπ, ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο, ηίκεζε κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ ηελ 

ηδηόηεηα ηνπ κέινπο ηνπ ΚΚΕ.  

Η ΚΕ ηνπ ΚΚΕ εθθξάδεη ηα πην ζεξκά ηεο ζπιιππεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ 

ζπληξόθνπ. 

Η θεδεία ηνπ ζα είλαη πνιηηηθή θαη ζα γίλεη ηελ Τξίηε 17 Μάξηε, ζηηο 16.30, από ην Νεθξνηαθείν 

ηεο Καηζαξηαλήο. 

 


