
Οδός Κώστα Γεωργάκη  

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 23 Αυγούστου 1948 από Λευκάδιους γονείς  και ήταν 
μέλος της νεολαίας της Ένωσης Κέντρου. Σπούδαζε γεωλογία στην Γένοβα της 
Ιταλίας, όταν το 1970 ανώνυμα σε συνέντευξή του αποκάλυψε ότι η χούντα είχε 
διεισδύσει στις ελληνικές οργανώσεις της Ιταλίας. Φοβούμενος ότι η Χούντα αργά ή 
γρήγορα θα ανακάλυπτε την ταυτότητά του, αποφάσισε να προβεί σε μια πράξη 
διαμαρτυρίας κατά της Χούντας η οποία δεν θα έδινε τη δυνατότητα στο καθεστώς 
να προβεί σε αντίποινα προς την οικογένειά του, που ήταν στην Ελλάδα. 

Έτσι τα ξημερώματα της 19 Σεπτεμβρίου 1970, στην πλατεία Ματεότι της Γένοβας, 
μπροστά από το δικαστικό μέγαρο, περιέλουσε τον εαυτόν του με βενζίνη και 
αυτοπυρπολήθηκε, φωνάζοντας Το έκανα για χάρη της Ελλάδας, ζήτω η 

δημοκρατία, όλοι οι Ιταλοί ας αναφωνήσουν : Ζήτω 
η ελεύθερη Ελλάδα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε 
στο νοσοκομείο όπου και πέθανε μετά από λίγες 
ώρες. Η κηδεία του έγινε στη Γένοβα στις 23 
Σεπτεμβρίου 1970, Το περιστατικό αποσιωπήθηκε 
από τη δικτατορία, προκάλεσε όμως έντονη 
αίσθηση στη διεθνή κοινότητα. Η σορός του 
μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα με καθυστέρηση 
τεσσάρων μηνών, λόγω εσκεμμένων κωλυσιεργιών 
της Χούντας, και ενταφιάστηκε στο Α΄ 
Νεκροταφείο. 

Σήμερα στο σημείο που αυτοπυρπολήθηκε 
υπάρχει αναμνηστική πλάκα με την επιγραφή στα 
Ιταλικά: 

“Al giovane Greco Constantino Georgakis che à 
sacrificato i suoi 22 anni per la Libertà e la 
Democrazia del suo paese. Tutti gli Uomini Liberi 



rabbrividiscono davanti al suo Eroico Gesto. La Grecia Libera lo ricorderà per sempre” 

που μεταφράζεται: 

“Στον νεαρό Έλληνα Κωνσταντίνο Γεωργάκη που θυσίασε τα 22 χρόνια του για την 
Ελευθερία και τη Δημοκρατία της πατρίδας του. Όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι 
σκιρτούν μπροστά στην ηρωική του χειρονομία. Η Ελεύθερη Ελλάδα θα τον θυμάται 
για πάντα”. 

Στη γενέτειρά του Κέρκυρα υπάρχει πλατεία με το όνομά του και με τον ανδριάντα 
του.  Ο Νικηφόρος Βρεττάκος αναφέρεται στη θυσία του σε ένα από τα ποιήματά 
του. 

Πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/ 
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