
ΕΛΕΥθΕΡΗ ΚΥθΡΕΑ 

Ο Μεyάλο~ 

φιλέλληνα~ 

Χόρτον 

Ο "Γζωρτζ Χόρτον, Μεγάλος Φιλέλληνας, 

γεννήθηκε στην Αμερική το 1859. Πολύ 
νέος καταπιάστηκε με τα γράμματα από 
Εμφυτη κλίση στη λογοτεχνία. Αρχισε από 

ανταποκριτt)ς εφημερίδας και διακρίθηκε 
αμέσως για τη γλαφυρότητα και σαφήνεια 
των κειμένων του. Η επιτυχία του τούτη 

συνεχiοτηκε και στα συγγράματG του που 
εξέδωσε κατά καφούς:-ΎπηΡΕτησέ στην 
Ελλάδα σαν πρόξΕνος των Ηνωμένων Πο
λιτειών από 1911~1917 και γενικός Πρό
ξενος στη Σμύρνη 1919-1922. 

Γνώριζε άπταιστα πολλές γλώσσες κι 
αυτό τον βοι)θησε να αναπτύξει φιλικούς 
δεσμούς με σημαντικές προσωπικότητες 
σ' όλους τους τόπους που υπηρέτησε. 

τ α φιλελληνικά του ωσθήματα φανέ
ρωσε ευθύς αμέσως ενημερώνοντας το 
αμερικανικό υπουργείο εξωτερικών για τις 

βιαιότητες των Τούρκων σε βάρος των 
Ελλήνων. Χειρίστηκε όμως με τέτοια δι
πλωματικότητα τις επαφές του με τους 
Τούρκους και ιδιαίτερα με το διοικητή Ρα
χμή - Μπέη, που κατάφερε να αποκτήσει 
την εμπιστοσύνl) του κι έτσι να βοl)θά τους 
Χριστιανούς και να περιορίσει τις σε βάρος 
τους βιαιότητες για αρκετό καιρό. Παρά 
τις οδηγίες του αμερικάνικου υπουργείου 
Εξωτερικών για ουδετερότητα, δεν παρέ
λειπε, ακόμη και με επιπτώσεις της διπλω
ματικής του καριέρας, να προστατεύει και 
να υπερασπίζει τους Ελληνες, σώζοντας 
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τους από βέβαιο θάνατο. Η καταστροφ"rl -
· ~ * L βρήκε τον Τζωρτζ Χόρτον γενικό 

προςενο της Σμύρνης. Ο μεγάλος φιλέλ
ληνας δεν μπορούσε να μείνει aσυγκίνη
τος μπροστά σ' εκείνη τη φοβερή τραγω
δία. 

Προσπαθεί να σώσει τον κόσμο με κάθε 
τρόπο, αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτα 
πια γω την πανέμορφη πόλη που την σπα
ράζοuν οι φλόγες. 

Μισθώνει πλοία, με δικά του έξοδα, και 
βάζει την αμερικάνικη σημαία για να προ
στατέψει τους κατατρεγμένους. Δε διστά
ζει να μείνει μέχρι την τελευταία στιγμή στο 
προξενείο, αν και είχε ειδοποιηθεί ότι αυτό 
ήταν πολύ επικίνδυνο για τη ζωή του. Πα
ραμερίζει το δικό του κίνδυνο για να βοηθή
σει αυτούς που είχαν την ανάγκη του. 

Βρισκόταν ακόμη στο προξενείο κι αγω
νιζόταν, όταν το βάρβαρο χέρι του εχθρού 
βομβάρδισε το κτίΡιο. 
«Βομβάρδισαν το αμερικάνικο προξε

νείο!!>> βγήκε ο λόγος από. τα τρομαγμένα 
χείλη των Χριστιανών, <<Και ο πρόξενος;>> 
αναρωτήθηκαν με τρόμο. 

Ο Θεός, για τα καλά που έκανε, τον φύ 
λαζε και τον γλύτωσε, μα, καταστράφηκε 
όλη η πολύτιμη συλλογή των βιβλίων του 
και παλιών αντικειμένων που είχε και που 
χρειάστηκε τριάντα χρόνια για να μαζέψει. 
Ομως, ούτ' αυτή η απώλεια στάθηκε ικανή 
να τον κλονίσει και να τον αποθαρρύνει, 
ήταν τόσο ακέραιος!! 


