
Τ
ην καλύτερη περίοδο της σχέσης τους βιώνουν η 
Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία. Σύμφω-
να με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, η 

λαμπερή τραγουδίστρια και ο ταλαντούχος ποδοσφαιρι-
στής αγόρασαν πριν από λίγες ημέρες από κοινού ένα σπίτι 
στη Βάρκιζα. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, που πρόσφα-
τα έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο ως παρουσιάστρια 
του μουσικού ριάλιτι του ΣΚΑΪ «House of fame», και ο διε-
θνής ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός 
στην Ελλάδα από την περίοδο που αγωνιζόταν στον Ολυ-
μπιακό, μετά την επανασύνδεσή τους το περασμένο φθι-
νόπωρο ζουν τον έρωτά τους και παρά τα εμπόδια που έχει 
δημιουργήσει στη σχέση τους η πανδημία είναι αποφασι-
σμένοι να ξεπεράσουν κάθε δυσκολία, γι’ αυτό και προε-
τοιμάζονται για το κοινό τους μέλλον. Αυτός είναι και ο λό-
γος που προχώρησαν στην αγορά κατοικίας στην Αττική. 
Πιο συγκεκριμένα, την περασμένη Τρίτη ολοκληρώθηκαν 
οι διαδικασίες για την απόκτηση μιας υπέροχης κατοικίας, 
στις οποίες παρούσα ήταν η εκπρόσωπος του ζευγαριού 
αφού ο Αλ. Μποτία δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα 
λόγω των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με την ομάδα 
Αλ Ουάχντα της Σαουδικής Αραβίας. 

Πρόκειται για μια πολυτελή κατασκευή με μοντέρνα 

αρχιτεκτονική, η οποία διαθέτει αρκετούς χώρους για να 
καλύψει τις ανάγκες του ζευγαριού. Εκτός από τα υπνο-
δωμάτια, υπάρχει χώρος για τη δημιουργία γκαρνταρό-
μπας που θα φιλοξενεί τη συλλογή ρούχων και υποδη-
μάτων της performer, τα περισσότερα από τα οποία φέ-
ρουν την υπογραφή μεγάλων οίκων μόδας, αλλά και δω-
μάτιο όπου η Ελένη θα μπορεί να μελετά τα τραγούδια 
και να κάνει πρόβα στα χορευτικά της, ενώ έχει γίνει ειδι-
κή μελέτη του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί ως γυμνα-
στήριο από τον αμυντικό ποδοσφαιριστή.

Μετά από ένα διάστημα που οι δυο τους έμειναν χω-
ριστά, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, 
ο έρωτάς τους είναι πιο δυνατός από ποτέ. Τότε, λόγω 
πολλών υποχρεώσεων ήταν πολύ δύσκολο να συντονι-
στούν. Η Ελένη έδινε συναυλίες σε διάφορες ευρωπα-
ϊκές πόλεις, ενώ ταξίδεψε και στην Αμερική, ενώ ο Αλ-
μπέρτο είχε πάρει μεταγραφή από την Αλ Χιλάλ σε άλλη 
ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Το διάλειμμα στη σχέ-
ση τους έμοιαζε μονόδρομος. Μονόδρομος ήταν, όμως, 
και η επανασύνδεσή τους εννέα μήνες μετά. Τώρα όλα 
δείχνουν πως η 32χρονη τραγουδίστρια και ο 31χρονος 
ποδοσφαιριστής είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν τις βά-
σεις για τη δική τους οικογένεια. 

«Να αφήσουμε 
την κακία
να γλιστρήσει...»

«...Και να σπασει χίλια κομμάτια. 
Παφ!». Είχα διάφορα πράγματα στο 
μυαλό μου γι’ αυτό το editorial, αλλά 
έπεσα πάνω σε αυτή τη δυνατή ατά-
κα του «δαιμόνιου» Σταμάτη Κραου-
νάκη και με οδήγησε στο να περάσω 
το σημαντικό αυτό μήνυμά του. Επαγ-
γελματικά, προσωπικά, πολιτικά, τη-
λεοπτικά, αλλά και γενικότερα, όπου 
και να γυρίσεις να κοιτάξεις, «χολή 
ολούθε» -άλλη ατάκα του Κραουνά-
κη αυτή- βλέπεις! Χολή για τη χολή, 
χολή για επίδειξη ισχύος, χολή λόγω 
ζήλιας, χολή λόγω προσωπικής ανε-
πάρκειας, χολή για να «πουλήσει» κά-
ποιος. Οπου να κοιτάξουμε, χολή! 
Στο διαδίκτυο «πρωταγωνιστεί»! Κά-
νει κάποιος μια ανάρτηση και... πέ-
φτουν να τον φάνε, με απίστευτη κα-
κεντρέχεια. Αλλο να γράψει κάποιος 
την άποψή του με επιχειρήματα κι άλ-
λο να χύνει χολή, προβαίνοντας σε 
ακρότητες και χοντράδες του τύπου 
«ψόφος», «να πάθετε τα χειρότερα 
εσύ και η οικογένειά σου» κ.λπ. Ειδι-
κά αυτοί που έχουν ψεύτικους λογα-
ριασμούς κάνουν... πάρτι κάτω από 
προφίλ επωνύμων που τολμούν να 
ανεβάσουν μια φωτογραφία του παι-
διού τους, μιας εκδρομής τους, μιας 
προσωπικής στιγμής τους, μιας θέ-
σης τους για ένα από τα φλέγοντα 
θέματα των ημερών. Χολή απίστευ-
τη. Η οποία «πρωταγωνιστεί» και στην 
τηλεόραση, με τα πάνελ -κάποια πά-
νελ, για την ακρίβεια- να κάνουν δια-
γωνισμό ποιος θα ρίξει πιο πολλή χο-
λή, για να συζητηθεί και να «παίξει» 
μετά σε site κ.λπ. Χολή και στο θέα-
τρο γι’ αυτούς που «ήξεραν και δεν 
μίλαγαν», λες και μπορεί ο καθένας 
να βγάλει ντουντούκα. Χολή παντού. 
Ακούστε τον Σταμάτη, λοιπόν, και 
βγάλτε τη από τη ζωή σας. «Να αφή-
σουμε την κακία να γλιστρήσει και να 
σπάσει χίλια κομμάτια. Παφ!».
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«Χαίρομαι 
που προσφέρω 

γέλιο με το "5χ5"»

Τις βάσεις για 
μια κοινή ζωή 

θέτουν η Ελένη 
Φουρέιρα και 

ο Αλμπέρτο 
Μποτία, που 

μόλις την 
προηγούμενη 

εβδομάδα 
απέκτησαν μια 

υπέροχη κατοικία 
στα νότια 
προάστια

Ο πολυσχιδής Μάρκος Σεφερλής 
επέστρεψε μετά από πέντε χρόνια 
απουσίας στην τηλεόραση με το 
διασκεδαστικό τηλεπαιχνίδι του 
ΑΝΤ1 και μιλά στην «R» για όλα

«Πάγωσά 
ότάν είδά τη

δίμετρη ΛεΧόυ 
νά τρεμεί...»

k.mantagari@realnews.gr

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ  

Αγόρασαν σπίτι 
στη Βάρκιζα

 «...εξιστορώντας όσα πέρασε 
ως θύμα κακοποίησης», 

λέει ο Χρήστος 
Λούλης για το 

τσουνάμι 
καταγγελιών 
στη σόουμπιζ


