
κίδη. Και οι δυο τους για σειρά χρόνια δίδα

σκαν στην Κυθρέα και ανέδειξαν μαθητές 

που διάπρεψαν κατόπι στα γράμματα. 

Παραμένει στη μνήμη του Σάββα του μεν 

πρώτου η ικανότης του στην ΜουσικιΊ και 

την Ελληνική Ιστορία, του δε δευτέρου η 

διάκριση που είχε στη γλώσσα και τα 

αρχαία. Συνάρπαζε κυριολεκτικά τους 

μαθητές του όταν δίδασκε την ιστορία της 

Ελληνικής Επαναστάσεως και όταν τρα

γουδούσε τα εθνικά τραγούδια ο Παπαμιλ

τιάδης .. Ο δε Φραγκίδης δίδασκε εκτός από 
τα Αναγνωστικά και περικοπές από την 

Κύρου Ανάβαση: "Δαρείου και Παρυσάτι· 

δος γίγνονται παίδες δ~ο. Πρεσβύτερος 
μεν Αρταξέρξης νεώτερος δε Κύρος ...... ". 

Παρέμεινε ακόμη στη μνήμη του ο Χαρά

λαμπος του Σωτήρη Παφίτη από τη Χρυσί

δα, που ερχόταν καθημερινά με το αμαξάκ. 
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του που είχε στερεωμένο ένα μεγάλο 

βαρελάκι με φουντάνα γεμάτο με πετρέ

λαιο και προμήθευε τα σπίτια. Είχε ακόμη 

ζαχαρένιες λειχουδιές και σταματούσε έξω 

από το σχολείο κι όλοι οι μαθητές τρέχανε 

με τις εικοσάρες τους (20 παράδες, μισό 
γρόσι) να αγοράσουν τα ζαχαρωτά τους. 

Ανεξίτηλα παρέμειναν στη μνήμη του 

μικρού Σάββα τα νέα που έφερνε στο σχο

λείο από το μέτωπο των Βαλκανικών Πολέ

μων 1912-13, τις θριαμβευτικές νίκες του 
ελληνικού στρατού στο μακεδονικό μέτω

πο, Κιλκίς, Γρεβενά, Κρέσνας. Με τις νίκες 

τούτες του ελληνικού στρατού γέμιζαν οι 

μικροί μαθητές με εθνική περηφάνεια και 

με μεγάλη προθυμία μανθάνανε τα τρα

γούδια της νίκης και της προόδου του 

ελληνικού στρατού 

Α ·Τραγούδι -
Στους αρχηγούς Κωνσταντίνο και Βενιζέλο 

1. Εμείς η νέα γενεα,' γενιά με θάρρος και μ· ελπίδα 
πήγαμε πολεμήσαμε για τη γλυκειά πατρίδα 

Βενιζέλε, Βενιζέλε και Πρωθυπουργέ Κωνσταντίνε 

μας λεΒέντη, μέγα aρχιστράτηγε (δις) 

2. Παιδιά για την πατρίδα μας την πίστη την αγία, 
το έθνος μας να σώσω με για να' χει ελευθερία 

Ζήτω ο Κωνσταντίνος με τον αργυρούν σταυρό.(δις) 

Β ·Τραγούδι- Στη Μακεδονία 

Σ' απορώ Μακεδονία πως Βαστάς υπομονή 

για να Βλέπεις τα παιδιά σου μέρα νύκτα στη σφαγή 

για να Βλέπεις τα παιδιά σου μέρα νύκτα στη σφαγή. 

Τι θα κάνω η καημένη που αλυσοδετή 

και οι δυνάμεις δεν μ' αφήνουν για να σύρω το σπαθί-ι-ι 

και οι δυνάμεις δεν μ' αφήνουν για να σύρω το σπαθί (δις) 

Το σπαθί μου είναι άσπρο κι έχει ανάγκη να Βαφεί .... 
μεσ το αίμα των τυράννων κι έπειτα να δοξασθεί (δις) 

Παιδιά για την πατρίδα μας την πίστη την αγία-α-α 

το έθνος μας να σώσωμε για να' χει ελευθερία-α-α 

το έθνος μας να σώσωμε για να' χει ελευθερία. 

Παιδιά για την πατρίδα μας να λάΒωμε τουφέκι 

για να κατασπαράξουμε το ΒάρΒαρο μιλέττι 

για να κατασπαράξουμε το τούρκικο μιλέττι. (δις) 

Ζήτω, ζήτω ο Βασιλιάς μας, ζήτω κι όλος ο στρατός 

Ζήτω και ο Βενιζέλος με το τίμιο σταυρό 

Ζήτω κι ο Κωνσταντίνος με τον αργυρό ν σταυρό. 




