
Κάλαντα του Λαζάρου 
(επιμέλεια ζηίτων: Ν. Σολάρης) 

 

Ήνζε μ Λάδανμξ ήνζακ ηα Βάγηα, 

Ήνζε ε Κονηαθή πμο ηνςκ’ ηα ράνηα 

- Πμο ‘ζμοκ Λάδανε πμο εηκ’ ε θςκή ζμο 

Πμο ζε γύνεοε ε μάκα θη ε αδειθή ζμο 

- Ήμμοκα ζηε γε, ζηε γε πςμέκμξ 

Κη από ημοξ κεθνμύξ, κεθνμύξ ακαζηεμέκμξ.  

Δώζηε μμο κενό, κενό ιηγάθη  

κα λεπιύκς ηεξ θανδηάξ μμο ημ θανμάθη  

Βάγηα βάγηα ηςκ βαγηώκ, ηνώκε ράνη θαη θμιηό 

θαη ηεκ άιιε Κονηαθή, ηνώκε ημ παπύ ανκί. 
 

 

♫ Παιδική – Νεανική Χορωδία ηης Ορτήζηρας ηων Κσκλάδων – 2022 ♫ 
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Κάλαντα του Λαζάρου
(Σύρου)

Παιδική-Νεανική Χορωδία της Ορχήστρας των Κυκλάδων
www.orchestraofthecyclades.gr

orchestraofthecyclades@gmail.com
τηλ: 6932247700-6973957959-6936657153

Επιμέλεια στίχων: Ν. Σολάρης
Επεξεργασία παρτιτούρας: Ν. Ρούσσος

Ηχητικό παράδειγμα σε NTO+ από το Προπαρασκ. Τμήμα https://www.youtube.com/watch?v=TtV_Xro2XuM

Ηχητικό παράδειγμα σε ΡΕ+ από το Νεανικό Τμήμα https://www.youtube.com/watch?v=sfvf97mN53I


