
Γεια σας καλά μου παιδιά, 

 

Εύχομαι να είστε όλοι καλά και να περνάτε αυτές τις μέρες όσο πιο 

δημιουργικά μπορείτε. 

Ξέρω πόσο σας λείπει το σχολείο. Ελπίζω να μην κρατήσει πολύ αυτή η νέα 

πραγματικότητα …και σύντομα να είμαστε και πάλι παρέα. 

 

Το Σάββατο που μας έρχεται είναι το Σάββατο του Λαζάρου. Τέτοια μέρα, τα 

παλιά χρόνια στα χωριά τα κορίτσια φορούσαν τα καλά τους φορέματα, 

στόλιζαν τα μαλλιά τους με λουλούδια και βαστώντας ένα καλαθάκι στα χέρια 

τους  τραγουδούσαν τα κάλαντα του Λαζάρου σε όλα τα σπίτια του χωριού. 

Κρατούσαν όμως και τον “Λάζαρο”, μια αυτοσχέδια κούκλα που συμβόλιζε τον 

καλό φίλο του Ιησού. 
 

Αν θέλετε κι εσείς να φτιάξετε ένα ομοίωμα του Λαζάρου, δεν έχετε παρά να 

ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες: 
 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΛΑΖΑΡΟΥ”   
 

ΥΛΙΚΑ: 
 

• 2 γλωσσοπίεστρα 

• χαρτί γλασέ λευκό  

• κόλλα υγρή ή stick (στικ)  

• ξυλόκολλα 

• ένα ψαλίδι 

• χρωματιστοί μαρκαδόροι 
 

Βήμα 1 

Σχηματίζετε το σώμα και τα χέρια, ενώνοντας κάθετα τα δύο γλωσσοπίεστρα 

με ξυλόκολλα.  

 

 

 

 

 

 

 



Βήμα 2 

Με λευκο χαρτί γλασέ φτιάχνετε το πρόσωπο και το σεντόνι και τα κολλάτε 

πάνω στα γλωσσοπίεστρα. 

Βήμα 3 

Ζωγραφίστε το πρόσωπο με μαρκαδόρους και ...έτοιμος ο Λάζαρος. 

 

 

 



Το ερχόμενο Σάββατο μπορείτε να τραγουδήσετε τα κάλαντα Λαζάρου στους 

γονείς σας, κρατώντας την κατασκευή σας. 

 

ΚΑΛΑΝΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΆΔΑΣ 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

A104/801/5191,23843/extras/Sounds/CD3/Mousiki_Dimotiko-A_CD3-

18.mp3 

 

– Πού ’σαι Λάζαρε, πού είναι η φωνή σου 

που σε γύρευε η μάνα κι η αδερφή σου. 

– Ήμουνα στη γη, στη γη βαθιά χωμένος 

κι από τους εχθρούς, εχθρούς βαλαντωμένος. 

Βάγια, βάγια των βαγιών, 

τρώνε ψάρια, τον κολιόν 

και την άλλη Κυριακή, 

ψήνουν το παχύ αρνί. 

 

 

ΚΑΛΑΝΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-

A104/801/5191,23843/extras/Sounds/CD3/Mousiki_Dimotiko-A_CD3-

19.mp3 

 

Ήρθ΄ ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια 

ήρθ΄ η Κυριακή που τρων΄ τα ψάρια. 

 

Που ήσαν Λάζαρε, που ήσαν κρυμμένος 

μες στα χάντακα χαντακωμένος  

και με τους νεκρούς αποθαμένος. 
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Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι  

ήρθ΄ η μάνα σου από την Πόλη 

σού ΄φερε χαρτί και κομπολόι. 

 

Καλώς σας ήρθε ο Λάζαρος και φέτο και του χρόνου 

με τη Λαμπρή, την Πασχαλιά, με το Χριστός Ανέστη. 

Ο Λάζαρος απέθανε και πάλι ανεστήθει. 

Μάρθα, Μαρία έκλαιγαν κι οι δύο αδερφές του.  

 

Για σήκω σήκω Λάζαρε και μη βαριά κοιμάσαι 

γιατί ο Χριστός απέρασε στο σπίτι σου να πάει. 

 

Οι κοτούλες σας αυγά γεννούνε 

κι οι φωλίτσες σας δεν τα χωρούνε 

δώστε μας κι εμάς που τραγουδούμε. 

 

Το Λάζαρο, το Λάζαρο και φέτο και του χρόνου 

με τ΄ άσπρα, με τα κόκκινα και με τα λουλουδάτα.  

Το καλαθάκι θέλει αυγά κι η τσέπη μου κουκόσες* 

κι η δίπλα απ΄ το μαντήλι μου θέλει πέντε παράδες  

και το δεξί το χέρι μου θέλει μια δεκαρούλα. 

 

Σεις οι χριστιανοί πάντα ελεείτε 

κάνετε καλό μην κολαστείτε 

για να λάβετε την βασιλεία  

την αιώνια την μακαρία. 

 

* κουκόσες: καρύδια 

 

 

Και του χρόνου 

 

Η Μουσικός 

Κική Ποιμενάκη 

 
 


