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Στο κόκκινο

τερματοφύλακας του «Δικεφάλου του Βορρά»
δεν μπορούσε να είναι στο πλευρό της, αφού
έπρεπε να προετοιμαστεί με την ομάδα του ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Την
επόμενη ημέρα ταξίδεψε στην Αθήνα για τον
αγώνα, που διεξήχθη, τελικά, στο γήπεδο του
Περιστερίου, κι αμέσως μετά επέστρεψε μαζί
με την αποστολή του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.
Αφιερωμένα στον άνθρωπο που έχει κλέψει
την καρδιά της Ειρήνης ήταν και όλα τα τραγούδια του «Love songs medley», το οποίο ανέβηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής στο
κανάλι της στο YouTube, προσφέροντας την
ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ένα υπέροχο δώρο όχι μόνο στον αγαπημένο της Αλ. Πασχαλάκη, αλλά και στους ερωτευμένους θαυμαστές
της. «Οι άγγελοι τραγουδάνε και οι ερωτευμένοι επίσης», δήλωσε στην εισαγωγή του προγράμματος η Ειρ. Παπαδοπούλου με μάτια που
έλαμπαν από αγάπη, κάνοντας απολύτως κατανοητό σε ποιον απευθύνεται.

Ταιριάζουν

Ο έρωτας καλά κρατεί
Η δημοφιλής τραγουδίστρια Ειρήνη Παπαδοπούλου και ο τερματοφύλακας του
ΠΑΟΚ Αλέξανδρος Πασχαλάκης, αν και ζουν χωριστά για κάποια διαστήματα,
λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, βρίσκουν χρόνο να είναι μαζί
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ίναι τρελά ερωτευμένοι και δεν το κρύβουν! Ο λόγος για την Ειρήνη Παπαδοπούλου και τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη,
οι οποίοι ζουν τον έρωτά τους στη Θεσσαλονίκη! Οι δυο τους, αν και περνούν αρκετό χρόνο χωριστά λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεών τους, ανταμώνουν σε κάθε ευκαιρία.
Ετσι, την περασμένη Τρίτη, όταν όλα στην
Αθήνα είχαν παγώσει λόγω της επέλασης της
«Μήδειας», η Ειρήνη και ο Αλέξανδρος απολάμβαναν τη βόλτα τους στην ηλιόλουστη παραλία της συμπρωτεύουσας, ενώ συναντήθηκαν με καλούς φίλους τους.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, παρότι στην αρχή της σχέσης τους ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας, πλέον νιώ-

θουν τόσο καλά που δεν δίστασαν να εκδηλώσουν τον έρωτά τους γιορτάζοντας την ημέρα
των ερωτευμένων.
Η πανέμορφη τραγουδίστρια ευχήθηκε στον
αγαπημένο της «χρόνια πολλά», ανεβάζοντας
στο προφίλ της μια φωτογραφία τους από τις

Εκμεταλλεύονται κάθε
ευκαιρία για να βρεθούν
ο ένας στην αγκαλιά του
άλλου, παρά την απόσταση
και τις δυσκολίες
καλοκαιρινές διακοπές τους, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να του πει πόσο πολύ θα ήθελε
να βρίσκεται στην αγκαλιά του. Δυστυχώς, ο

Μέσα στη συγκυρία της πανδημίας του κορωνοϊού, που έχει φέρει ανατροπές στις διαπροσωπικές σχέσεις, η Ειρήνη και ο Αλέξανδρος
δέθηκαν ακόμα περισσότερο και διαπίστωσαν πόσο πολύ ταιριάζουν. Κατά τη διάρκεια
της πρώτης καραντίνας, την περασμένη άνοιξη, πέρασαν αρκετές ώρες μαζί, μαγείρεψαν,
έκαναν γυμναστική, τραγούδησαν και έζησαν
τον έρωτά τους χωρίς τους πιεστικούς ρυθμούς
της καθημερινότητας. Και τώρα, όμως, εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να βρεθούν ο ένας
στην αγκαλιά του άλλου. Και, παρά την απόσταση και τις δυσκολίες, βρίσκουν πάντα χρόνο για να επικοινωνούν.
Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη
Realnews πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον
του ζευγαριού, όταν η Ειρήνη δεν μπορεί να
φύγει από την Αθήνα λόγω των επαγγελματικών της projects, τα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά.

