
                                                       



Λίγα λόγια για την εργασία… 

Διάβασα πρώτη φορά για τον Harris Clement  στο βιβλίο του Γιάννη 

Τσούτσινου « ΑΡΤΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ». Εκεί ο συγγραφέας 

αφιερώνει την τελευταία σελίδα του βιβλίου του στον σχεδόν άγνωστο 

αυτόν χαρισματικό συνθέτη και  φιλέλληνα, που άφησε την τελευταία 

του πνοή στο Ξεροβούνι, στη μάχη στα Πέντε Πηγάδια, στις 23 Απριλίου 

του 1897. Η αναφορά του Γιάννη Τσούτσινου υπήρξε η αφορμή   να 

ερευνήσω και να μάθω περισσότερα για τη ζωή του Harris Clement , κι 

έτσι προέκυψε η εν λόγω εργασία…… 

                                                                    Αναστασία Γ. Καρρά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη φωτογραφία του εξωφύλλου «Μια εκδοχή του φρουρίου στα Πέντε Πηγάδια 

από  λιθογραφική πλάκα αναπαραγωγής». (Αρχείο χαρτών Ιδρύματος Ακτία 

Νικόπολη ,Πρέβεζα, Αρ. ΙΑΝ 0173) 

 



 

Μια προνομιούχα οικογένεια 

O Clement Hugh Gilbert Harris (Κλημέντιος Χάρις) γεννήθηκε στις 8 

Ιουλίου 1871 στο Wimbledon ως το πέμπτο από τα έξι παιδιά μιας 

πλούσιας, αγγλικής, εμπορικής οικογένειας. Ο πατέρας ήταν ανώτερο 

στέλεχος της ναυτιλιακής εταιρείας Dixon and Harris. Τα τρία αδέλφια 

του ήταν ο έμπορος και βουλευτής Φρέντερικ Λέβερτον Χάρις (1864-

1926), ο ανταποκριτής στο Μαρόκο Γουόλτερ Μπάρτον Χάρις (1866-

1933) και ο Σερ Όστιν Έντουαρντ Χάρις (1870-1958), πρόεδρος της 

Lloyds Bank. Είχε επίσης δύο αδελφές, η μεγαλύτερη εκ των οποίων, η 

Ιζαμπέλ Γκράχαμ (1869-1960), αργότερα ανέλαβε και διαχειρίστηκε 

την περιουσία του Κλέμεντ. 

Φοίτησε στο φημισμένο 

Harrow School από την 

ηλικία των δεκατριών ετών, 

ένα σχολείο όπου  ένιωθε 

απαίσια και λόγω της 

πίεσης για καλές επιδόσεις 

όσο και για τα πολλά 

αθλήματα που έπρεπε να 

συμμετέχει.  Όταν  ο 

διευθυντής του σχολείου τον 

ρώτησε κάποια στιγμή : 

"Και τι θέλεις να γίνεις;” 

"Διάσημος!" ήταν η 

απάντηση του νεαρού 

Χάρις. Στο ημερολόγιό του 

έγραφε: “Τα περισσότερα 

από τα ελεύθερα 

απογεύματά μου τα πέρασα στη βιβλιοθήκη. Μια άλλη αγαπημένη 

παραμονή μου ήταν το νεκροταφείο, θυμάμαι ότι κάποτε έριξα δάκρυα 

μελαγχολίας στην ίδια πέτρα στην οποία είχε καθίσει ο Λόρδος Βύρων 

και ονειρευόταν, και πόσο αυτό ξύπνησε στην καρδιά μου την επιθυμία 



να μπορέσει το όνομά μου κάποια μέρα να αποκτήσει φήμη και δόξα για 

τη χώρα μου”.  

Ο Χάρις έκανε μαθήματα μουσικής από νεαρή ηλικία και αρχικά έμαθε 

να παίζει βιολί χωρίς όμως μεγάλη χαρά, έτσι σε ηλικία δεκαπέντε ετών, 

εγκατέλειψε το βιολί και άρχισε να εξασκείται εντατικά στο πιάνο ως 

κύριο όργανο. Ήδη από τον Ιούλιο του 1889, τον έβλεπαν ως θεατή της 

‘Οπερας - στο πλευρό του Όσκαρ Ουάιλντ και της συζύγου του 

Κονστάνζ. Το 1889 είχε προοδεύσει τόσο πολύ που εγκατέλειψε το 

σχολείο χωρίς να αποφοιτήσει, για να σπουδάσει πιάνο στη Γερμανία. 

 

 Η ζωή στη Γερμανία 

Σε ηλικία δεκαεπτά ετών, τον Σεπτέμβριο του 1889, ο Χάρις  πήγε στο 

Ωδείο Hoch στη Φρανκφούρτη, όπου η Κλάρα Σούμαν, αν και  δεν ήθελε 

να δεχτεί άλλους μαθητές, μετά από αίτημα του σκηνοθέτη Bernhard 

Scholz,  άκουσε την ακρόαση του  και τον δέχτηκε σαν μαθητή. Στη 

Φραγκφούρτη, ο Χάρις παρακολούθησε για πρώτη φορά μαθήματα με 

τις κόρες της Κλάρα Σούμαν, Μαρί και Ευγενία, στο πλαίσιο της 

προετοιμασίας για την εισαγωγή στο Ωδείο του Dr. Hoch's Conservatory. 

Το 1889 πέρασε τις εισαγωγικές εξετάσεις και ήταν ίσως ο τελευταίος 

μαθητής πιάνου που δίδαξε η Κλάρα Σούμαν. Σημείωσε γεμάτος χαρά 

στο ημερολόγιό του:  

22 Ιουνίου 1889 (Καταχώρηση ημερολογίου) : “Ο Clement γίνεται δεκτός 

[...] Επιτεύχθηκε, τελικά πέτυχα τον στόχο μου. Ζήτω! Ζήτω, επτά 

ώρες την ημέρα εξάσκηση!!!” 

Ο Χάρις  απολάμβανε τα μαθήματα με την Κλάρα Σούμαν : "Ω, σήμερα 

το πρωί!! Έπαιξε για μένα μόνη της, ήταν τόσο χαριτωμένη και 

ευγενική, και το άγγιγμά της ήταν τέλειο και συγκινητικό και όμως τόσο 

μελωδικό….». Σιγά σιγά  ο Χάρις βρίσκει το δρόμο του στο μουσικό 

σαλόνι του διοργανωτή συναυλιών Έντουαρντ Σπέιερ, γιου του 

συνθέτη Βίλχελμ Σπέιερ. Εκεί αποκτά ιδιαίτερα στενούς δεσμούς με την 

κόρη της Κοσίμα Βάγκνερ, Ντανιέλα Θόντε, με την οποία παρέμεινε 

φίλος μέχρι το τέλος της ζωής του, και τον ετεροθαλή αδελφό της 

Ζίγκφριντ Βάγκνερ. "…Ο γιος του γίγαντα ήταν επίσης εκεί. Είχαμε 



μια μεγάλη συζήτηση για τον Βάγκνερ. Μοιάζει πολύ με τον πατέρα 

του, αλλά έχει λιγότερο δυνατό κεφάλι…..", σημειώνει στο ημερολόγιό 

του στις 12 Δεκεμβρίου 1889. 

Λίγο αργότερα, ο Χάρις αποφασίζει να διακόψει την εκπαίδευση του 

πιάνου στη Φρανκφούρτη και προσκαλεί τον Ζίγκφριντ Βάγκνερ σε ένα 

ταξίδι στην Ανατολική Ασία με το «Wakefield», ένα από τα εμπορικά 

πλοία του πατέρα του. Ο Χάρις και ο Ζίγκφριντ Βάγκνερ ταξιδεύουν σε 

Σιγκαπούρη, Σαϊγκόν, Χονγκ Κονγκ, Μακάο, Μανίλα, Σάντα Κρουζ, 

Φιλιππίνες και επιστρέφουν μέσω Κεϋλάνης στη Νάπολη. Στη διάρκεια 

αυτού του ταξιδιού ο Χάρις μελετάει  τον «Χαμένο Παράδεισο» του 

Μίλτον και επηρεάζεται βαθιά από το ποίημα.   

 

 

Clement Harris: "Ένα σκίτσο για το σημειωματάριο του Siegfried Wagner στο 

ταξίδι του στην Ασία  © Internationale Siegfried Wagner Gesellschaft/Schwules 

Museum 

 



Τα χρόνια μετά την επιστροφή του από το ταξίδι του στην Ανατολική 

Ασία με τον Ζίγκφριντ Βάγκνερ,  συνδέονται με τη δημιουργία  

αξιοσημείωτων κομματιών για πιάνο, όπως το Il Penseroso e L’Allegro 

(από το έργο του Μίλτον), ειδύλλια για βιολί, πιάνο και κλαρινέτο, για  

τσέλο και πιάνο και τραγούδια. Με τις συνθέσεις του, ο Χάρις θέλει να 

"δημιουργήσει έργα που έχουν σκοπό να ανεβάσουν το επίπεδο της 

αγγλικής μουσικής πάνω από το επίπεδο εκείνης της εποχής :  

“….Αυτός είναι ο στόχος μου, η επιθυμία μου. Το αν  έχω το ταλέντο και 

μπορώ να το πραγματοποιήσω, 

θα το δείξει το μέλλον" .  

Το πιο γνωστό συμφωνικό 

ποίημα  του Χάρις "Paradise 

Lost", επηρεασμένο από το 

ομώνυμο ποίημα του 

Μίλτον, ολοκληρώθηκε τον 

Αύγουστο του 1893:  

"Τα θέματα δημιουργήθηκαν 

στο ταξίδι προς την Άπω 

Ανατολή, τα περισσότερα 

από αυτά στο πλοίο. Στη 

συνέχεια ακολούθησε η 

μεγάλη εισαγωγή κομμάτι 

προς κομμάτι, σε μοναχικούς 

διαδρόμους τα μεσάνυχτα, 

στην ταράτσα μπροστά από 

το Κάστρο της Χαϊδελβέργης Έγραψα το τελευταίο μέρος φέτος το 

καλοκαίρι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες μου στη Χαϊδελβέργη [...] Προς 

το τέλος ζούσα αποκλειστικά με μπισκότα και νερό με λίγο κρασί. Δεν 

μπορούσα πλέον να φάω στερεά τροφή, δηλαδή χωρίς αυγά και 

λαχανικά…».  

Το έργο εκτελέστηκε για πρώτη φορά το 1895 στο Bad Homburg της 

Γερμανίας, παρουσία του Πρίγκιπα της Ουαλίας, του Βασιλιά του 

Βελγίου και διαφόρων Μεγάλων Δουκών και Δουκισσών. Ωστόσο, η 



αγγλική πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε μόλις το 1905 στο Δημαρχείο του 

Μπέρμιγχαμ, οκτώ χρόνια μετά τον θάνατο του Χάρις.  

(Μπορείτε να ακούσετε το "Paradise Lost" στο λινκ 

https://www.youtube.com/watch?v=L0fTzKsmIoE&ab_channel=S.P.

%27sscorevideos) 

 
Clement Harris: "Macao"/ σχέδιο από την Ανατολική Ασία για το ημερολόγιο του 

Siegfried Wagner/ φωτογραφία από την International Siegfried Wagner Society. 

 

Ο Κλέμεντ Χάρις στην Ελλάδα 

Στα τέλη του 1896, ο Χάρις αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Για 

το ταξίδι του στην Ελλάδα μαθαίνουμε περισσότερα από το Ημερολόγιό 

του, αποσπάσματα του οποίου συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο του Claus 

Victor Bock “Pente Pigadia und die Tagebuther des Clement Harris” (Bock, 

1961). Σύμφωνα με το βιβλίο, το Ημερολόγιο του  Χάρις αρχίζει τον 

Ιανουάριο του 1889 και τελειώνει με το θάνατό του. Ο νεαρός Άγγλος 

συνθέτης περιγράφει σ’ αυτό τα ιδεαλιστικά του συναισθήματα και το 

κίνητρό του να συμμετέχει σαν εθελοντής και να πολεμήσει για την 

ελευθερία της Ελλάδας : 

https://www.youtube.com/watch?v=L0fTzKsmIoE&ab_channel=S.P.%27sscorevideos
https://www.youtube.com/watch?v=L0fTzKsmIoE&ab_channel=S.P.%27sscorevideos


Σεπτέμβριος/Οκτώβριος 1896 (Καταχώρηση ημερολογίου)  : “Θα φύγω 

από την Αγγλία περίπου τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου και θα 

πάω κατευθείαν στην Αθήνα, όπου πιθανότατα θα μείνω μέχρι να μάθω 

αρκετά ελληνικά για να μπορέσω να μιλήσω με τον κόσμο. Μετά θα 

πάω στην Κέρκυρα και θα είμαι εκεί όλη την άνοιξη και το καλοκαίρι. 

Αλλά αν βρω ένα αξιοπρεπές πιάνο και έναν Έλληνα δάσκαλο στην 

Κέρκυρα, θα εγκαταλείψω εντελώς την Αθήνα…..”  

Στο Λονδίνο, αγόρασε αρκετά ρούχα “….για ένα ταξίδι που μπορεί να 

διαρκέσει ένα ή δύο χρόνια, αν όχι περισσότερο”. Στις 30 Νοεμβρίου 

1896 έφτασε στην Κέρκυρα. Ήρθε αρχικά για λίγες μέρες και έμεινε στο 

ξενοδοχείο “Ωραία Βενετία”.  

 

 

Το ξενοδοχείο “Hotel D’ Angleterre et Belle Venice» στην Κέρκυρα, όπου διέμεινε ο 

Χάρις. 

 

30 Νοεμβρίου 1896 (Καταχώρηση ημερολογίου)   : “Hotel D’ Angleterre 

et Belle Venice, Corfu. Έφτασα σήμερα το πρωί από την Αγγλία….Το 

ξενοδοχείο μου έκανε καλή εντύπωση. Έχω ένα άνετο καθιστικό στον 

πρώτο όροφο που αντικρίζει τη θάλασσα και τις χιονοσκέπαστες 

κορυφές των Αλβανικών βουνών και ένα δωμάτιο στην πλευρά του 

δρόμου…Προσπάθησα να βρω ένα πιάνο, καθώς φαίνεται ότι θα κάνω 

μαθήματα Ελληνικών από κάποιον που σπούδασε στη Λειψία….Μου 

είναι αδύνατο να περιγράψω το τοπίο εδώ!!! Πόσες τριανταφυλλιές και 



πορτοκαλιές!!!….” Αλλά του άρεσε η Κέρκυρα και παράτεινε την 

παραμονή του. 

Στην Κέρκυρα, ο Χάρις, ψάχνοντας για Έλληνα  δάσκαλο, γνώρισε τον  

δημοτικιστή γυμνασιάρχη, και αργότερα και βουλευτή, Ανδρέα 

Κεφαλληνό, φίλο του Μαβίλη, κι έτσι, μέσω αυτού  γνώρισε τους 

ποιητές και αγωνιστές της ελευθερίας Κώστα Πασαγιάννη και Λορέντζο 

Μαβίλη. 

 Εν τω μεταξύ, η πολιτική κατάσταση γύρω από την ανεξαρτησία του 

νησιού της Κρήτης είχε κορυφωθεί και οδήγησε στο ξέσπασμα του 

Τουρκοελληνικού Πολέμου του 1897. Όταν έγινε η επιστράτευση ενόψει 

του πολέμου, ο Μαβίλης άρχισε να σχηματίζει το σώμα των εθελοντών 

Κερκυραίων. Ο νεοφερμένος Άγγλος παρακολουθούσε με ενθουσιασμό 

την προετοιμασία των Ελλήνων και ενεπλάκη  συναισθηματικά με την 

ετοιμοπόλεμη κατάσταση που επικρατούσε: 

28 Φεβρουαρίου 1897 (Καταχώρηση ημερολογίου): “…..Μια ομάδα από 

πρόσφατα στρατολογημένους άντρες, ντυμένους με πολιτικά ρούχα 

αναχώρησε σήμερα, μέσα σε μια ατμόσφαιρα!!!…Σε όλη την Ελλάδα 

κυριαρχούν αναταραχές…. Για να προλάβουμε το πιο σημαντικό: Το 

Κρητικό ζήτημα μας φέρνει στο χείλος του πολέμου με την Τουρκία. [...] 

Σε ό,τι με αφορά, επιθυμώ σφόδρα εδώ και πολύ καιρό  να δω τη Βόρειο 

Ήπειρο ενωμένη με το ελληνικό κράτος και πιστεύω ακράδαντα τις 

φιλελληνικές διακηρύξεις των Μακεδόνων και των Αλβανών που 

έχουν ελληνική καταγωγή[...]. Έχω βάλει το όνομά μου στη λίστα 

εθελοντών (σε περίπτωση που ξεσπάσει πόλεμος, κάτι που μπορεί να 

συμβεί οποιαδήποτε στιγμή) και είμαι σχεδόν έτοιμος να φύγω αμέσως. 

[...] Γνωρίζω ήδη αρκετά Ελληνικά για να γίνω κατανοητός και 

καταλαβαίνω σχεδόν όλα όσα μου λένε…Θα έδινα τα πάντα για να δω 

την Ελλάδα ελεύθερη από την τυραννία, γιατί αν και δεν εμπιστεύομαι 

πολύ τις ανώτερες τάξεις, υπάρχουν ωραίοι άνθρωποι  στις κατώτερες 

τάξεις, από τους οποίους η υπόλοιπη Ευρώπη μπορεί μια μέρα να δει και 

να ακούσει ακόμη περισσότερα από όσα θα ήθελε….” 

Στις σημειώσεις του, δεν εμφανίζεται αφελής για τον πόλεμο, αλλά 

βλέπει τις επερχόμενες φρικαλεότητες με νηφάλια σαφήνεια : 



5 Μαρτίου 1897 (Καταχώρηση ημερολογίου): “…..Χθες το βράδυ έπρεπε 

να σκεφτώ τους φτωχούς διαβόλους στην ηπειρωτική χώρα, οι οποίοι 

βάδισαν χωρίς εξοπλισμό και σκηνές στην περιοχή των συνόρων, όπου 

πρέπει να κάνει τσουχτερό κρύο. [...] Είναι τρομερό να ακούς όλη μέρα 

αυτούς τους ανίδεους αλλά ενθουσιώδεις τύπους εδώ να φωνάζουν 

"Ζήτω ο πόλεμος" ,"Πάμε στον πόλεμο!" χωρίς να καταλαβαίνουν τί 

σημαίνει "πόλεμος" σήμερα και τί δυστυχία συνεπάγεται….”.  

Στα τέλη Μαρτίου αποφασίζει να ταξιδέψει στην Άρτα. Στις 22 

Μαρτίου πέρασε για πρώτη φορά στην Ήπειρο με ατμόπλοιο που 

μετέφερε 70 εθελοντές και πυρομαχικά, υπό τη διεύθυνση του 

εισαγγελέα Κιργκούσιου.  Μπαίνει από την Κέρκυρα «σ’ ένα ελληνικό 

βαπόρι» πού τον οδηγεί το βράδυ «στον κόλπο τής Άρτας, από το νησί 

Αγία Μαύρα» και σημειώνει ότι στις 23 Μάρτη «το καράβι άραξε δυο 

μίλια από την παραλία». Από κει, μ’ ένα μικρό πλοίο ό Χάρις βγήκε στη 

στεριά, πήγε στην Άρτα και στις 24 Μάρτη «στους λαμπρούς  ιστορικούς 

λόφους του Πέτα». Αλλά στις 26 Μάρτη ο Χάρις επέστρεψε στην 

Κέρκυρα, στο ξενοδοχείο του «Hotel d’ Angleterre et Belle Venise», όπου 

κατοικούσε επί τέσσερεις μήνες. 

Μόλις  έμαθε ότι ο Μαβίλης ετοιμάζεται να πάει στον πόλεμο εθελοντής 

με δικό του σώμα, πήγε τον βρήκε και του είπε ότι θέλει και αυτός να 

πολεμήσει μαζί του για την Ελλάδα. Ο ποιητής συγκινήθηκε από την 

ευγενική προσφορά του Άγγλου, αλλά επιχείρησε να τον αποτρέψει 

επισημαίνοντας τις δυσχέρειες του πολέμου, την πείνα, την απλυσιά, τις 

ψείρες, τις στερήσεις… Ο Χάρις όμως επέμενε πεισματικά, πως θέλει να 

πολεμήσει. Και άλλοι κοινοί φίλοι, προσπάθησαν να τον μεταπείσουν, 

αλλά το πείσμα του ήταν αμετακίνητο.  

Ο Μαβίλης αναγκάσθηκε να του πει χωρίς περιστροφές, πως δεν μπορεί 

να πάρει την ευθύνη και δεν επιθυμεί να τον πάρει μαζί του. Ο Άγγλος 

απάντησε ότι θα πάει μόνος του στον πόλεμο. Έτσι, την ημέρα που 

επρόκειτο να επιβιβασθεί στο πλοίο ο Μαβίλης με τους Κερκυραίους 

εθελοντές του, εμφανίσθηκε στο λιμάνι και ο Χάρις  με τον οπλισμό του, 

έτοιμος να ταξιδέψει για την Ήπειρο. Καθώς φαίνεται αυτή η απόφαση 

του, τον έκανε πολύ δημοφιλή. Αυτή η γρήγορη δημοτικότητά του  θα 

μπορούσε να εξηγήσει και τις ενθουσιώδεις φωνές «Χάρις! Χάρις!» που 



κραύγαζε ο κορφιάτικος λαός στις 5 Απρίλη, όταν αναχώρησαν οι 

εθελοντές. Έτσι ο ποιητής και ο Χάρις, με μια μικρή ομάδα 30 εθελοντών 

αποβιβάστηκαν σε πλοίο με προορισμό την Άρτα. 

 

          Μια από τις τελευταίες φωτογραφίες του Χάρις, πριν το θάνατό του. 

 

5 Απριλίου 1897 (Καταχώρηση ημερολογίου)  : “…..Ίσως είναι η 

τελευταία καταχώρησή μου σ’ αυτό το ημερολόγιο, ωστόσο δεν υπάρχει 

λόγος να γίνω συναισθηματικός………..Αντίθετα, αισθάνομαι ότι το 

μυαλό μου λειτουργεί εντελώς φυσιολογικά…..Ξεκινάω σήμερα το 

απόγευμα για την Άρτα στην Ήπειρο να καταταγώ στον Ελληνικό 

στρατό κι αυτό ας γίνει κατανοητό από οποιονδήποτε διαβάσει αυτό το 

ημερολόγιο σε περίπτωση που δεν επιστρέψω πίσω 

ποτέ………Ενεργώ, πέρα για πέρα, με τη δική μου ελεύθερη βούληση. 

Κανείς δεν με έπεισε να θέσω τη ζωή μου σε κίνδυνο, υπηρετώντας την 

Ελλάδα.·Mάλλον, οι καλοπροαίρετοι φίλοι μου με εμπόδισαν μέχρι 

τώρα να φέρω εις πέρας αυτόν το στόχο μου {...]. Το βήμα που κάνω 

τώρα μπορεί σε πολλούς να φαίνεται σαν τρέλα. Για μένα όμως, που το 

σκέφτηκα πολύ καλά είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει ένας έντιμος 



άντρας για μια χώρα που κραυγάζει  δυνατά  για την λευτεριά  στο 

όνομα του σταυρού και που την έχουν προσβάλλει και παρεμποδίσει 

επανειλημμένα οι επονομαζόμενες πολιτισμένες δυνάμεις….Δεν έχω 

χρόνο να γράψω πολλά αυτό το πρωί αλλά θέλω να  ξεκαθαρίσω για 

μια ακόμη φορά ότι κανένας δεν είναι υπεύθυνος, ούτε στο ελάχιστο για 

το επόμενο βήμα που πρόκειται να κάνω και που σε πολλούς ίσως φανεί 

μια πράξη τρέλας…..” 

Στη μητέρα του, Ελίζαμπεθ Ρέιτσελ Χάρις, έγραψε: "Αγαπητή μητέρα! 

Τώρα είμαι εντελώς στο στοιχείο μου, μακριά από όλες τις παράλογες 

υποχρεώσεις της σύγχρονης κοινωνίας και το απολαμβάνω στο 

έπακρο….”. 

Τα γράμματα που έγραψε εκείνο τον καιρό ο Χάρις προς τον φίλο του 

Ζίγκφριντ Βάγκνερ στη Γερμανία, δυστυχώς καταστράφηκαν. Αλλά 

μερικές επιστολές του, που απευθύνονται στην ετεροθαλή αδερφή του 

Ζίγκφριντ, Ντανιέλα Θουντ, έχουν διασωθεί. Λέει σε μια απ’ αυτές στις 

9 Απριλίου 1897: "….Ποιος ξέρει αν θα ξαναδούμε ποτέ ο ένας τον 

άλλον!!! Δεν θέλω να  ανταλλάξω τη θέση μου με κανέναν στο κόσμο αν 

και γνωρίζω καλά τους κινδύνους εδώ. Ελπίζω μόνο ότι  οι Έλληνες θα 

κερδίσουν τον πόλεμο που τώρα φαίνεται αναπόφευκτος, και αν δεν 

επιστρέψω, θα ξέρετε τουλάχιστον ότι έδωσα τη ζωή μου για την 

ελευθερία ενός λαού που έμαθα να θαυμάζω και που τους θεωρώ παιδιά 

που με τον καιρό, θα εξελιχθούν σε ευγενείς και σπουδαίους άνδρες και, 

ως άξιοι κληρονόμοι των ιστορικών προγόνων τους, θα αποτίνουν φόρο 

τιμής στη χώρα”.  

Επικεφαλής της εθελοντικής ομάδας του  Χάρις ήταν ο Λορέντζο 

Μαβίλης και ο Νίκος Παραμυθιώτης. Όταν έφτασε στην Άρτα, ο Χάρις 

φώναζε : "Anglos Philhellen! (Άγγλος, Φίλος των Ελλήνων!)" ανάμεσα 

στις ζητωκραυγές που ακούγονταν, καθώς διέσχιζαν  το πλήθος για να 

φτάσουν στο στρατόπεδο. 

«Στις 16 του Απρίλη οι τριάντα εθελοντές ξεκινούν από την "Άρτα και 

ενώνονται με μια άλλη ομάδα», λέει ό Ν. Παραμυθιώτης « και ο Μαβίλης 

και ο Σωτηριάδης, αντιπρόσωπος της Εθνικής Εταιρείας μαζί με δυο 

αξιωματικούς συζήτησαν για τη δυνατότητα να περάσουν τον ’Άραχθο 

με λιγότερο από διακόσιους άντρες και να επιτεθούν σε  μια ισοδύναμη 



τούρκικη φρουρά. Κατά τις έντεκα έρχεται ένας κλέφτης πού κατέβηκε 

από το βουνό. Χοροπηδάει από χαρά! Αναγγέλλει ότι κηρύχτηκε ο 

πόλεμος στην Τουρκία. Περνούν γρήγορα τον Άραχθο και όλο το 

τσούρμο  βγαίνει μέσα από το δάσος  στον τόπο από όπου τα χαράματα 

θα γινόταν η επίθεση……. Αλλά μια τούρκικη έφοδος αναγκάζει τους 

εθελοντές να πισωδρομήσουν πρώτα ως το πέραμα, έπειτα στην Άρτα 

που πήρε τώρα το πολεμικό της θώρι. Η πόλη έγινε κέντρο των 

στρατιωτικών και την άδειασε ο πολιτικός  πληθυσμός. Μόλις έφτασε ο 

ελληνικός στόλος. Οι Τούρκοι αποκρούονται από το γεφύρι του 

Άραχθου και αποχωρούν στα Γιάννινα για να 

συγκεντρωθούν……Τότες, είπε ό Ν. Παραμυθιώτης, θα έπρεπε να 

έχουν διωχτεί πέρα από το γεφύρι που εγκατάλειψαν. Και η εκστρατεία 

θα είχε αναπτυχθεί αλλιώτικα».  

Με τον συνταγματάρχη Θρασύβουλο Μάνο ο τακτικός στρατός ρίχνεται 

πια στη μάχη. Οι εθελοντές τώρα πιστεύουν πως είναι δυνατή η άλωση 

των Γιαννίνων. 

«Τρεις φάλαγγες —στο σύνολο 1.500 άντρες— έφτασαν την επομένη, 

μετά την αποχώρηση των Τούρκων : ένα τάγμα πεζικού, ένα 

απόσπασμα ιππικού  κ’ ένα πυροβολείο». Η διαταγή δίνεται στους 

πεζούς (1.100 άντρες)  να προχωρήσουν στα Πέντε Πηγάδια. Εκείνη τη 

στιγμή, συνεχίζει ό Παραμυθιώτης, ο νέος μαρκήσιος de Bertoluzzi, από 

τον Αγκόνα, ενώθηκε μαζί με την ομάδα μας, η οποία πάει κι’ αυτή για 

τα Πέντε Πηγάδια. Πρέπει οι "Έλληνες να τον πάρουν τον τόπο τούτο 

που περνάει για το κλειδί των Γιαννίνων. Όμως ψεύτικα χαμπάρια τους 

αφήνουν να πιστέψουν, πως είναι ελεύθερο το στενό των Πέντε 

Πηγαδιών καθώς κι ο δρόμος από την Άρτα ως τα Γιάννινα και πως θα 

γίνει ο αποφασιστικός αγώνας μόνο στην πεδιάδα των Γιαννίνων. 

Στις 22 Απρίλη οι εθελοντές τυχαίνουν στις Κουμουσαθές, εντομή 

βουνού πριν από τα Πέντε Πηγάδια, στενή και βολική να την 

υπερασπισθούν. Εκεί το τάγμα θα περάσει τη νύχτα, αλλά οι εθελοντές 

κάνουν μια απάτη: πάνε προς τις καλύβες που στέκονται πάνω από την 

κλεισούρα. Μπορεί να έχουν έτσι σηκώσει στο πόδι τον εχτρό. 

Τοποθέτησαν λοιπόν δυο οδηγούς τον έναν στην αρχή, τον άλλο στο 

τέλος της ομάδας και περπατούν στην αράδα. Σ’ ένα διχασμόν, ο 



δεύτερος οδηγός μαζί με μερικούς εθελοντές πήρε ένα διάφορο μονοπάτι 

και δε θα ξαναβρεθεί πια. Κατά μια στάση, οι άλλοι εθελοντές ακούνε 

ότι «το τάγμα πεζικού αντάμωσε τον εχτρό πολύ περισσότερο, από τον 

οποίο βασανίζεται και ότι χρειάζονται επικουρίες…..». 

Στην αφήγησή του ο Ν. Παραμυθιώτης αναφέρει τα λόγια του Γιώργι 

(Βλάση) πού βρισκότανε κοντά στο Χάρις : «Το στενό ήτανε ελεύθερο. Η 

εμπροσθοφυλακή αποστάλθηκε ως πρόσκοπος. Οι άλλοι 

ξεκουραζόντανε. Ύστερα από μισή ώρα περίπου, είδαμε από μακριά 

αμέτρητο πλήθος που έρχεται προς εμάς φωνάζοντας κάτι ελληνικά 

λόγια. Αλλά είναι εχτρός! Τέσσερεις ή πέντε χιλιάδες στρατιώτες με δυο 

κανόνια. Ο Χάρις με μερικούς άλλους, κάτω από τους βράχους, 

πυροβολούν σέ 250 μέτρα από τον Τούρκο. Κατά το μεσημέρι ο Χάρις, ο 

Σωτήρις και ο οδηγός (ο πρώτος) βρίσκονται κάτω από βροχή από 

σφαίρες κι’οβίδες και γυρεύουν έναν τόπο πιο στεγασμένο. Έπειτα,  είπε 

ό Γιώργι (Βλάσης), δεν τους  ξαναείδε πια». 

Μετά την αποτυχία τους κοντά στο γεφύρι του Αράχθου, οι Τούρκοι, 

όπως  είπαμε, οπισθοχώρησαν στα Γιάννινα.  Εκεί πληροφορημένοι πως  

ένα ελληνικό τάγμα πεζικού μαζί με αντάρτες προχωρούσε για τα Πέντε 

Πηγάδια που τα προστάτευαν μερικοί στρατιώτες (οι καλύβες «στην 

κορφή» για τις οποίες μίλησε ο Παραμυθιώτης μπορεί να ήτανε των 

τουρκικών παραμονευτών τα στεγάσματα) οι Τούρκοι αφήνουν 

ελεύθερο το στενό γιατί δεν έχουν τον απαραίτητο χρόνο  να στείλουν 

εκεί στράτευμα. Από το ευπρόσιτο στενό ξεγελάστηκαν οι 'Έλληνες που 

εγκαταστάθηκαν εκεί. Και για να τούς εκτοπίσουν από κείνον τον κύριο 

τόπο, οι Τούρκοι ρίχνουν στη μάχη τετράδιπλες ή πεντάδιπλες δυνάμεις. 

Η αντίσταση στην τούρκικη επίθεση ήταν απελπισμένη, κι’ όμως 

εξακολουθούσε. Στη νύχτα της 22 προς τις 23 ’Απρίλη ο Χάρις 

πολεμούσε ακόμα. «Στις τρεις η ώρα λαβώθηκε στη ζερβή γάμπα. Μα 

μπορούσε ακόμα να περπατά και πήγε προς ένα φρούριο». 

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι από τους επιζώντες συντρόφους του Χάρις 

υποχώρησαν, υπάρχουν μόνο ανακριβείς και αντιφατικές πληροφορίες 

σχετικά με το αν ο  Χάρις σκοτώθηκε στη μάχη ή πιάστηκε πρώτα 

αιχμάλωτος από τους Τούρκους και εκτελέστηκε εκεί. 



Σύμφωνα με ένα 

ρεπορτάζ που 

δημοσιεύτηκε στην 

εφημερίδα The 

Morning Advertiser 

στις 7 Ιουνίου 1897, 

ένας δεκανέας του 

10ου Συντάγματος 

της Κέρκυρας είδε 

τον Χάρις καθώς 

οπισθοχωρούσαν. 

Του φώναξε να 

φύγει αλλά η 

απάντηση του 

Χάρις ήταν “Εγώ 

θα μείνω….!!” 

Εκείνη ακριβώς τη 

στιγμή οι Τούρκοι 

τον αιχμαλώτισαν. Ήταν 6 το πρωί. Αργότερα ένας Έλληνας 

αξιωματικός που είχε πληγωθεί αλλά κατόρθωσε να διαφύγει, 

διηγήθηκε σε έναν από τους αδελφούς του ότι ο Χάρις και ο ίδιος 

πιάστηκαν αιχμάλωτοι στις 6 το πρωί στις 23 Απριλίου στα Πέντε 

Πηγάδια. Είδε τους Τούρκους να εκτελούν 4 Έλληνες αιχμαλώτους. 

Αυτός κατόρθωσε να δραπετεύσει. Αργότερα οι Τούρκοι εκτέλεσαν τον 

Χάρις. 

Οι «Τάιμς»  του Λονδίνου ανέφεραν στις 22 Μαΐου 1897: “Οι συγγενείς 

του κ. Clement Harris, που τραυματίστηκε στη μάχη με τα ελληνικά 

στρατεύματα στην Ήπειρο, έλαβαν αυθεντική είδηση του θανάτου του 

στις 23 Απριλίου στα Πέντε Πηγάδια”. 

Ο θάνατος του  Χάρις πίκρανε πολλαπλά τον ποιητή Λορέντζο Μαβίλη. 

Εκτός από τη λύπη που του προκάλεσε το τραγικό γεγονός γιατί ήταν 

αγαπημένος του φίλος, η εξέλιξη της υπόθεσης αυτής, τον τραυμάτισε 

ψυχικά γιατί μερικές αγγλικές εφημερίδες  δημοσίευσαν αντιφατικά 

δημοσιεύματα για τις συνθήκες του θανάτου του. Υπήρξαν αναφορές που 

έλεγαν ότι ο Χάρις βρήκε το θάνατο από… ελληνική σφαίρα, όχι από 



τους Τούρκους, αλλά από Έλληνες για να τον ληστέψουν. Αυτό 

εξαγρίωσε τον φίλο του και συμπολεμιστή του Λ. Μαβίλη που γνώριζε 

τη διαστρέβλωση των πραγματικών γεγονότων. Το χειρότερο όμως 

ήταν άλλο. Η οικογένειά του Άγγλου ευπατρίδη, ξεκάθαρα 

φιλοτουρκική, και με εμπορικές συναλλαγές με Τούρκους στην ευρύτερη 

περιοχή του Μαρόκου, απέφευγε να διαψεύσει τα ψεύδη των αγγλικών 

εφημερίδων, παρά τις αξιόπιστες πληροφορίες που έλαβε κατά 

διαστήματα, για το ποιοι πραγματικά σκότωσαν το γιό της και ποιοι τον 

λήστεψαν. 

«Μια εκδοχή του φρουρίου στα Πέντε Πηγάδια από  λιθογραφική πλάκα 

αναπαραγωγής». (Αρχείο χαρτών Ιδρύματος Ακτία Νικόπολης ,Πρέβεζα”. 

Όταν τελείωσε ο πόλεμος του 1897, ο Μαβίλης, πάσχοντας από 

φοβερούς ρευματισμούς, ταξίδεψε στην Αθήνα για δύο λόγους. Ο ένας 

ήταν η θεραπεία. Ο άλλος λόγος ήταν να υποδεχτεί τους Κερκυραίους 



και άλλους Έλληνες που είχαν συλληφθεί αιχμάλωτοι και μετά την 

υπογραφή της ειρήνης θα επέστρεφαν από την Κωνσταντινούπολη. 

Έμενε στο ξενοδοχείο «Αθήναι» όπου τον επισκέπτονταν οι φίλοι του 

ποιητές, Πασαγιάννης και Καμπύσης. 

‘Όταν ήρθαν οι αιχμάλωτοι, ρώτησε να μάθει όλες τις λεπτομέρειες για 

το θάνατο του φίλου του.  Ένας ανθυπολοχαγός, ονόματι 

Ζαφειρόπουλος, είπε ότι είδε τον Χάρις ζωντανό στα χέρια των Τούρκων 

που τους έδειχνε τα χαρτιά του και συγκεκριμένα το διαβατήριό του. Οι 

Τούρκοι όμως τον σκότωσαν για να τον ληστέψουν. Το χρυσό ρολόι του 

Χάρις βρέθηκε αργότερα στα Γιάννινα σε τουρκικά χέρια, μαζί με ένα 

τσεκ και το διαβατήριό του, υπογεγραμμένο μάλιστα από τον ίδιο το 

Βρετανό υπουργό Εξωτερικών Σώλσμπερυ και διάφορα άλλα 

έγγραφα. 

Μόλις το έμαθε ο Μαβίλης, αν και άρρωστος, σηκώθηκε και πήγε στον 

Άγγλο πρόξενο Hill και του εξήγησε τι ακριβώς συνέβη. Έτσι 

ικανοποιημένος  γιατί έκανε το καθήκον του έναντι του φιλέλληνα 

φίλου του, μπόρεσε να επιστρέψει στην Κέρκυρα. Και όταν του 

ζητήθηκαν πληροφορίες από τον ανταποκριτή στην Αθήνα, των «Τάιμς» 

του Λονδίνου, έστειλε σχετική επιστολή. 

Αργότερα η οικογένεια του Χάρις παρέλαβε το ρολόι, το διαβατήριο και 

τα άλλα έγγραφά του. Πείσθηκε, ότι πήγε στο μέτωπο εθελοντικά και 

προσπάθησε η αγγλική οικογένεια να εξαγνισθεί για την προηγούμενη 

φιλοτουρκική στάση της, χωρίς όμως να δημοσιευθεί τότε οτιδήποτε, που 

θα αποκαθιστούσε την αλήθεια, που τραυμάτισαν βάναυσα οι αγγλικές 

εφημερίδες. «Ίσως για να μην παραβλαφτούν τα συμφέροντα του 

Μαρόκου» έγραψε το 1913 ο Κώστας Πασαγιάννης. 

O Χάρις ετάφη στο νεκροταφείο της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου 

Παύλου στην Αθήνα. Μια πλάκα στην εκκλησία μνημονεύει το όνομά 

του 

Η  Εταιρεία για τον Ελληνισμό και τον Φιλελληνισμό έχει στη συλλογή 

της μια επιστολή που έστειλε ο αδελφός του Χάρις από την Αθήνα προς 

τον Διευθυντή του σχολείου στην Αγγλία όπου είχε φοιτήσει ο Χάρις, για 

να ενημερώσει τους φίλους του για το θάνατο του και την τοποθέτηση 

αναμνηστικής πλάκας στην Αγγλικανική Εκκλησία στην Αθήνα : 



 

«Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1900,  

Αγαπητέ κ. Bowen, 

Σας γράφω για να σας ενημερώσω για μια τελετή που έλαβε χώρα εδώ 

σήμερα και η οποία δεν μπορώ παρά να αισθάνομαι ότι θα ενδιέφερε την 

κοινότητα του Harrow. Αφορούσε την έγερση πλάκας στην Αγγλική 

εκκλησία που έχει αναγερθεί στη μνήμη του αδελφού μου Clement, ο 

οποίος … σκοτώθηκε στα Πέντε Πηγάδια στις 23 Απριλίου 1897, 

αγωνιζόμενος για τα δίκαια της Ελλάδας». 

 

Το 1904 μια από τις αδελφές του Χάρις που ζούσε στο Κάιρο, 

επισκέφτηκε την Κέρκυρα, συναντήθηκε με το Μαβίλη και προσπάθησε 

να δικαιολογήσει τη στάση της οικογένειάς της. Φαίνεται ότι όλο αυτό το 

διάστημα ο Μαβίλης είχε ζητήσει να του στείλουν μια φωτογραφία του 

Χάρις, μια επιθυμία που πραγματοποιήθηκε μετά από 4 χρόνια στις 27 

Απριλίου 1909. Η φωτογραφία συνοδεύονταν από το παρακάτω 

γράμμα : 

 

“Αγαπητέ Κύριε Μαβίλη, 

Κάποια στιγμή μου ζητήσατε μια φωτογραφία του αδελφού μου 

Κλέμεντ  Χάρις. Αυτό ήταν 4 χρόνια πριν, όταν συναντηθήκαμε ένα 

απόγευμα στο ξενοδοχείο στην Κέρκυρα και κάναμε εκείνη την 

κουβέντα για τον καημένο τον  αδελφό μου, που η επέτειος του θανάτου 

του ήταν μόλις 4 μέρες πριν. Το θυμήθηκα λοιπόν τις προάλλες. Δεν ξέρω 

αν μένετε ακόμη στην Κέρκυρα αλλά την στέλνω με την επιθυμία αν 

ζείτε ακόμη εκεί, να της δώσετε ιδιαίτερη αξία, σε ανάμνηση της φιλίας 

σας 12 χρόνια πριν.  

Μάργκαρετ Γκράχαμ” 



 

H xειρόγραφη επιστολή του Harris (Walter B.) προς το παλιό σχολείο του Χάρις. 

 

 

Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό ότι, ανάμεσα στα περίφημα σονέτα του, ο 

Μαβίλης έγραψε και ένα για τον θάνατο του φίλου του και 

συμπολεμιστή του Κλέμεντ Χάρις …… 

 



 

ΧΑΡΡΙΣ 

Χερουβικής χαράς χρυσός αθέρας 

Σ’ εφλόγισε πατώντας της Ηπείρου 

Το χώμα, σα στην πλατωσιά του απείρου 

Ν’ άστραφτε από το «εν τούτω νίκα» ο αιθέρας,  

Και σα σε λάμψη παρουσίας δευτέρας 

Μ’ αποκαλυπτικού αγαλλίαση ονείρου 

Να ‘βλεπες στο βυθό του Παμπονήρου 

Να γκρεμιστή η Τουρκιά, το ανίερο τέρας. 

Και σε λόγου σου τότε έκαμες τάμα 

Να φτάσης όπου αυτός μόνος ξαμόνει 

Που ‘ναι ποιητής και μάρτυρας αντάμα. 

Του Απόλλωνα όχι η χάρη, η δόξα μόνη 

Σου ‘λειπε του θανάτου – κ’ ένα βόλι 

Σ’ έστειλε ήρωα στο Ηλύσιο περιβόλι. (Ιούν. Ιούλ. 1897) 

 

Ο θάνατος του Χάρις τιμήθηκε επίσης από τον Γερμανό ποιητή Stefan 

George στο ποίημα «Πέντε Πηγάδια» στη συλλογή του Der siebente Ring 

(Ο έβδομος δακτύλιος). Ο Stefan George (1868-1933), ήταν ένας επιφανής 

Γερμανός ποιητής, εκδότης και μεταφραστής. 

Μετά τους ποιητές, ο πιο σπουδαίος πολιτικός της σύγχρονης Ελλάδας 

τίμησε σε μια επιστολή του προς την Δ. Ζερβουδάκη,  τον Χάρις. Στις 15 

Οκτώβρη του 1931 ο Ελευθέριος Βενιζέλος έγραφε ότι κατά τη γνώμη 

του, όταν πήγε ο Χάρις στην Ήπειρο μαζί με τους Έλληνες, ήξερε πως οι 

εθελοντές δεν θα νικούσαν. Και πρόσθεσε ότι είναι ο αληθινός ορισμός 

του ηρωισμού, το να είναι κάποιος   πιστός αντιπρόσωπος ενός ιδανικού, 

δίχως να έχει υπ’ όψη την επιτυχία. 



Η Ελλάδα τίμησε τη μνήμη του Κλέμεντ Χάρις με πολλούς τρόπους. 

Δεκαετίες μετά το θάνατό του δημοσιεύθηκαν ακόμη και καρτ ποστάλ με 

το πορτρέτο του.  

Το συμφωνικό ποίημα του 

Χάρις «Paradise Lost» 

εκτελέσθηκε 

επανειλημμένα στην 

Ελλάδα. Πρώτη φορά στη 

συναυλία της Συμφωνικής 

Ορχήστρας του Ωδείου 

Αθηνών  εις μνήμην  “επί 

τη 40ετηρίδι από του 

ηρωικού αυτού θανάτου”,  

υπό την διεύθυνση του 

Δημήτρη Μητρόπουλου, 

στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού 

της Αθήνας στις 14 Μαΐου 

1937, η οποία 

διοργανώθηκε από το 

Ωδείο Αθηνών. Το 

πρόγραμμα της συναυλίας περιείχε βιογραφικά στοιχεία για τον ήρωα 

συνθέτη και σύντομη περιγραφή των έργων που εκτελέστηκαν, σε 

έκδοση Ασπιώτη-Έλκα και μπορείτε να το διαβάσετε στο παρακάτω 

λινκ : 

https://digital.mmb.org.gr/digma/bitstream/123456789/11437/1/docume

ntsingle.pdf 

Το 1999 η ίδια συμφωνία εκτελέσθηκε στο Μέγαρο Μουσικής στην 

Αθήνα με την Ορχήστρα Χρωμάτων υπό τον Μίλτο Λογιάδη. 

Τα ημερολόγια του Χάρις εκδόθηκαν στη Γερμανική γλώσσα από τον 

μελετητή του Stefan George, Claus Bock. 

 

 

https://digital.mmb.org.gr/digma/bitstream/123456789/11437/1/documentsingle.pdf
https://digital.mmb.org.gr/digma/bitstream/123456789/11437/1/documentsingle.pdf
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