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Η Ζανέλ, «το κορίτσι με τη βελούδινη φωνή», που μας συστήθηκε το περασμένο 
φθινόπωρο μέσω των επιτυχημένων ζωντανών εμφανίσεών της σε μουσικές σκηνές της 

Αθήνας, μας παρουσιάζει το πρώτο της single σε συνεργασία με τους καταξιωμένους 
δημιουργούς και παραγωγούς Αντώνη και Δημήτρη Παπαβομβολάκη, με τίτλο  

«Η Λαίδη και ο Αλήτης». 
 

«Η Λαίδη και ο Αλήτης» είναι ένα ζωηρό και ευρηματικό retro-swing τραγούδι, που 
αποδίδει με μια σημερινή, δροσερή ματιά τη μουσική ατμόσφαιρα, την αγνότητα και την 
αισθητική άλλων εποχών, σε απόλυτη αρμονία με το ρεπερτόριο που η νέα καλλιτέχνιδα 

παρουσιάζει στις ζωντανές της εμφανίσεις. 
 

Τους στίχους, τη μουσική, την ενορχήστρωση και την παραγωγή υπογράφουν οι Αντώνης 
και Δημήτρης Παπαβομβολάκης, ενώ στις ηχογραφήσεις συμμετέχουν οι και επί σκηνής 

συνεργάτες της Ζανέλ, Βασίλης Δεφίγγος στο σαξόφωνο, Δημήτρης Νάσσιος στην 
ηλεκτρική κιθάρα και Λάμπρος Παπανικολάου στο κοντραμπάσο, με την προσθήκη της 

Ρόλης Γιαμοπούλου στην ηχογράφηση των τυμπάνων. 



 
Την οπτικοποίηση του τραγουδιού υπογράφει η Μαρία Γαλάτη, η οποία έχει και την 
επιμέλεια και της σκηνικής παρουσίας της Ζανέλ στις ζωντανές εμφανίσεις της, ενώ τα 

γραφικά του βίντεο είναι μια δημιουργία του Αντώνη και της Κατερίνας 
Παπαβομβολάκη. 

 
Το τραγούδι κυκλοφορεί επίσημα από το YouTube κανάλι της  

Music Row Showcase - Δικτυογραφική. 
 

«Η Λαίδη και ο Αλήτης» είναι ένα τραγούδι τόσο ξεχωριστό όσο και η Ζανέλ, η 
ερμηνεύτριά του – μία νέα, υπέροχη φωνή της ελληνικής δισκογραφίας που αξίζει να 

προσέξετε και να αγαπήσετε! 
 

Links 

 
“Η Λαίδη και ο Αλήτης” video clip 

https://www.youtube.com/watch?v=8DNoMFjIMo0 
Ζανέλ Official Facebook 

https://www.facebook.com/officialzanel 
Music Row Showcase - Δικτυογραφική 

https://www.youtube.com/musicrowshowcase 
Music Row Showcase Facebook 

https://www.facebook.com/musicrowshowcase 
 
 

ZANEΛ – «Η ΛΑΙΔΗ ΚΑΙ Ο ΑΛΗΤΗΣ»  
Μουσική-Στίχοι: Αντώνης & Δημήτρης Παπαβομβολάκης  

© 2019 Music Row Showcase - Δικτυογραφική  
 

Παραγωγή-Eνορχήστρωση-Προγραμματισμός:  
Αντώνης & Δημήτρης Παπαβομβολάκης  

Τύμπανα: Ρόλη Γιαμοπούλου  
Κοντραμπάσο: Λάμπρος Παπανικολάου  
Ηλεκτρική κιθάρα: Δημήτρης Νάσσιος  

Σαξόφωνο: Βασίλης Δεφίγγος  
Μίξη-Mastering: Αντώνης Παπαβομβολάκης  

(Music Row Studio – Athens)  
 

Σκηνοθεσία clip: Μαρία Γαλάτη  
Μοντάζ: Αντώνης Παπαβομβολάκης  

Γραφικά: Αντώνης & Κατερίνα Παπαβομβολάκη  
Makeup-Nail art: Μυρτώ Βακαλουνάκη 

Hair Styling: Κυριακή Αντωνίου  
 

Ευχαριστούμε θερμά το "Trick Οr Treat",  
Δελφών 8 στο Περιστέρι, για τη φιλοξενία και τη μαγεία! 

https://www.youtube.com/watch?v=8DNoMFjIMo0
https://www.facebook.com/officialzanel
https://www.youtube.com/musicrowshowcase
https://www.facebook.com/musicrowshowcase


 
Η ΛΑΙΔΗ ΚΑΙ Ο ΑΛΗΤΗΣ 

 
Ήσουνα στο δρόμο 

Και σε μάζεψα 
Και σου έδωσα μια στέγη 
Και φαγάκι κι ένα στέκι 
Με όλο χάδια και φιλιά 

 
Ώσπου μία μέρα 
Σ’ άλλη γειτονιά 

Σε είδα κόκαλο να γλύφεις 
Ασφαλώς κι όλα τα αρνήθης 

Όμως πλέον είναι αργά 
Δεν ξαναγυρνώ 

 
Μου υπόσχεσαι ένα μέλλον 

Που μυρίζει παρελθόν 
Μα εγώ θέλω να ζήσω 

Στο παρόν, στο παρόν, στο παρόν 
Μου ξυπνάς κάτι αναμνήσεις 

Και δεν θέλω να γυρίσεις 
Ίδιος ήσουν κι ίδιος θα ‘σαι 

Τις διαβεβαιώσεις άσε 
Πως πιστό θα ‘σαι σκυλί 

 
Απορώ μ’ εμένα 

Που είχα φανταστεί 
Πως της Λαίδης ο Αλήτης 
Δεν θα έβγαινε κοπρίτης 

Και πως θα την παντρευτεί 
Δεν με συγχωρώ 

 
Μου υπόσχεσαι ένα μέλλον 

Που μυρίζει παρελθόν 
Μα εγώ θέλω να ζήσω 

Στο παρόν, στο παρόν, στο παρόν 
Μου ξυπνάς κάτι αναμνήσεις 

Και δεν θέλω να γυρίσεις 
Ίδιος ήσουν κι ίδιος θα ‘σαι 

Τις διαβεβαιώσεις άσε 
Πως πιστό θα ‘σαι σκυλί 

 
 
 



 
Με τα λόγια της ίδιας: 

 
Η μουσική είναι η ζωή μου. 

Τραγουδάω όπως αναπνέω και δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς τη μουσική. 
Ξεκίνησα τις live εμφανίσεις μου από τα δεκαεπτά μου και έχω κάνει κλασικές μουσικές 
σπουδές. Από το 2013 εργάζομαι σε μουσικά σχολεία, διδάσκοντας βιολί και Θεωρία της 

Μουσικής. 
Εδώ και αρκετούς μήνες ανήκω στη μουσική οικογένεια της Music Row Showcase, με 
παραγωγούς τους Αντώνη και Δημήτρη Παπαβομβολάκη και με συνοδοιπόρους τους 

εκλεκτούς συνεργάτες τους. 
Από τον Οκτώβριο του 2018, παρουσιάζω τα δικά μου live. Με μία εξαιρετική μπάντα και 
ένα ρεπερτόριο διαλεχτό, που έχει μπει στην καρδιά μου και που κάθε φορά ανυπομονώ 

να μοιραστώ μαζί σας. 
Ταυτόχρονα, κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι, «Η Λαίδη και ο Αλήτης», ένα τραγούδι που 

αγάπησα από την πρώτη ακρόαση στο στούντιο. 
Η μουσική είναι η ζωή μου. Και αυτή τη μουσική θέλω να μοιραστώ μαζί σας.  

Την ίδια μου τη ζωή. 
 

Ζανέλ 
 

 
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Μάλλιαρης 


