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Η 
Έρικα Χέρμαν, πρώην κοπέλα 
του Τάιγκερ Γουντς που μήνυσε 
τον σούπερ σταρ του γκολφ για 
30 εκατομμύρια δολάρια, ισχυ-

ρίζεται ότι ο Γουντς την ανάγκασε να υπο-
γράψει συμφωνία μη αποκάλυψης σχετι-
κά με τη σεξουαλική τους σχέση, υπό την 
απειλή να χάσει τη δουλειά της στο εστι-
ατόριό του.
Η συμφωνία μη αποκάλυψης (NDA) ήταν 
ένα γνωστό στοιχείο της αγωγής, αλλά 
ένα κρατικό δικαστήριο στο οποίο κατα-
τέθηκε την Παρασκευή (5/5), στη Φλόρι-
ντα, διευκρίνισε τη θέση της Χέρμαν για 
το βασικό αποδεικτικό στοιχείο.
Σύμφωνα με την USA Today, ο δικηγόρος 
της Χέρμαν, Μπέντζαμιν Χόντας, έγραψε: 
«Ο κύριος Γουντς ήταν το εργοδότης της 
κυρίας Χέρμαν. Στην απεικόνιση των γε-
γονότων από τον ίδιο τον κ. Γουντς, της 
επέβαλε NDA ως προϋπόθεση για να δι-
ατηρήσει τη δουλειά της όταν άρχισε να 
έχει σεξουαλική σχέση μαζί του. Ένα αφε-
ντικό που επιβάλλει διαφορετικούς όρους 
εργασίας στον υπάλληλό του λόγω της σε-
ξουαλικής τους σχέσης είναι σεξουαλική 
παρενόχληση».
«Ο Τάιγκερ Γουντς, ο διεθνούς φήμης 
αθλητής και μια από τις πιο ισχυρές φυ-
σιογνωμίες στον παγκόσμιο αθλητισμό, 
αποφάσισε να ακολουθήσει σεξουαλική 
σχέση με την υπάλληλό του και στη συ-
νέχεια την ανάγκασε να υπογράψει NDA, 
αλλιώς θα απολυόταν από τη δουλειά 
της», αναφέρεται στο έγγραφο που κατέ-
θεσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της. 
«Και, όταν δυσαρεστήθηκε με τη σεξουα-
λική τους σχέση, την ξεγέλασε να φύγει 
από το σπίτι, την κλείδωσε έξω, της πήρε 
μετρητά, κατοικίδια και προσωπικά υπάρ-
χοντα και προσπάθησε να την πείσει για 
να υπογράψει μια διαφορετική NDA».
Η κατάθεση της Παρασκευής περιγράφει 

«Ο Τάιγκερ 
Γουντς, ο διε-
θνούς φήμης 
αθλητής και 
μια από τις πιο 
ισχυρές φυσι-
ογνωμίες στον 
παγκόσμιο 
αθλητισμό, 
αποφάσισε να 
ακολουθήσει 
σεξουαλική 
σχέση με την 
υπάλληλό 
του και στη 
συνέχεια την 
ανάγκασε να 
υπογράψει 
NDA, αλλιώς 
θα απολυό-
ταν από τη 
δουλειά της», 
αναφέρεται 
στο έγγραφο 
που κατέθεσε ο 
πληρεξούσιος 
δικηγόρος της. 

Η συγγνώμη του Μέσι...

Ε
ν μέσω πάρα πολλών διαρροών 
και σεναρίων, αναφορικά με το 
μέλλον του, που έφτασαν μέχρι 
και στο ενδεχόμενο πρόωρης λύ-

σης της συνεργασίας τους (με βάση δη-
μοσίευμα της Parisien), ο Λιονέλ Μέσι 
επιχείρησε την Παρασκευή (5/5) να χα-
μηλώσει τους τόνους στην κόντρα του 
με την Παρί Σεν Ζερμέν που έφτασε στα 
άκρα μετά το ταξίδι του (χωρίς άδεια) στη 
Σαουδική Αραβία.
Ο «πούλγκα» ανέβασε ένα βίντεο στους 
λογαριασμούς του στα social media, στο 
οποίο ζήτησε συγγνώμη απ’ τους συμπαί-
κτες του στην Παρί και τόνισε πως περι-
μένει από τον σύλλογο για να δει πως θα 
πορευτεί μαζί του.
Αναλυτικά το μήνυμα του Μέσι στους λο-
γαριασμούς του στα social media:
«Νόμιζα ότι θα είχαμε μια μέρα άδεια μετά 
το παιχνίδι, όπως συνέβαινε πάντα. Είχα 
οργανώσει αυτό το ταξίδι και δεν μπορού-
σα να το ακυρώσω. Το είχα ήδη ακυρώσει 
στο παρελθόν. Ζητώ συγγνώμη από τους 
συμπαίκτες μου και περιμένω τι θέλει να 
κάνει ο σύλλογος μαζί μου».

Η πρώην φίλη του Τάιγκερ Γουντς 
κατήγγειλε σεξουαλική παρενόχληση

επίσης την εκδοχή της Χέρμαν για τα γε-
γονότα που οδήγησαν στο να την εκδιώξει 
ο Γουντς από το σπίτι που μοιράζονταν.
Σύμφωνα με την USA Today, το δικαστι-
κό έγγραφο του Χόντας ανέφερε: «Η ιδι-
οκτήτρια όρισε τη διαθεσιμότητα της στέ-
γασής της από τη σεξουαλική σχέση της 
με έναν συνενοικιαστή. Αυτή η συμπερι-
φορά ισοδυναμεί με σεξουαλική παρενό-
χληση σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς 
νόμους περί δίκαιης στέγασης της Φλό-
ριντα».
«Η σύντομη περίληψη των γεγονότων 
εδώ και η σύνδεση της υποτιθέμενης συμ-
φωνίας από τον ίδιο τον κατηγορούμενο 
με τα σεξουαλικά του κίνητρα, τόσο στην 
εργασία όσο και στη στέγαση, είναι επαρ-
κής για να ενταχθεί αυτή η υπόθεση εντός 
του πεδίου εφαρμογής του Ending Forced 
Arbitration Act», πρόσθεσε ο Χόντας.
Η USA Today ανέφερε ότι δεν ήταν σε 
θέση να επικοινωνήσει με τον δικηγόρο 
του Γουντς, Τζ. Μπ. Μάρεϊ, για σχόλια. Ο 
Μάρεϊ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η 
Χέρμαν «δεν ήταν θύμα σεξουαλικής επί-
θεσης ή κακοποίησης».

Κολομβιανός πρώην ποδοσφαιριστής συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών
μοσιοποίηση στον Τύπο ενός βίντεο στο 
οποίο ο Οσόριο εμφανίζεται δεμένος με 
χειροπέδες δίπλα σε έναν αστυνομικό.
Ο 52χρονος πρώην ποδοσφαιριστής είχε 
ήδη συλληφθεί το 2002, ενώ μετέφερε 
κοκαΐνη στο Μαϊάμι. Είχε αφεθεί ελεύθε-
ρος μετά την καταβολή εγγύησης, αλλά το 
2019 συνελήφθη ξανά στο Μεντεγίν και 
τέθηκε σε κατ΄ οίκον περιορισμό για πέ-
ντε χρόνια.
Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που πο-
δοσφαιριστής από τη χώρα που παράγει 
την περισσότερη κοκαΐνη στον κόσμο 
βρίσκεται στα δίχτυα της Δικαιοσύνης για 
διακίνηση ναρκωτικών.
Το 2021 ο πρώην Κολομβιανός αστέρας 
του ποδοσφαίρου Άντονι ντε Άβιλα συ-
νελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών στη 
Νάπολη. Τον προηγούμενο χρόνο ο Τζον 
Βιαφάρα εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πο-

Ο 
παλαίμαχος Κολομβιανός ποδο-
σφαιριστής Ντιέγκο Λεόν Οσό-
ριο συνελήφθη για τρίτη φορά, 
στις 8 Απριλίου, σε υπόθεση δι-

ακίνησης ναρκωτικών, ανακοίνωσε την 
Παρασκευή (5/5) η αστυνομία της Κο-
λομβίας.
Ο αμυντικός, ο οποίος κέρδισε αρκετούς 
τίτλους με την Ατλέτικο Νασιονάλ, «υπο-
στήριξε ότι πήρε μια πτήση για τη Μαδρί-
τη» από το Ριονέγκρο (βορειοδυτικά), μια 
πόλη κοντά στο Μεντεγίν, «έχοντας στην 
κατοχή του 1.849 γραμμάρια κοκαΐνης», 
ανέφερε σε δήλωσή της η αστυνομία.
Στο αεροδρόμιο οι αρχές τον συνέλαβαν 
και ανακάλυψαν ότι μετέφερε τα ναρκωτι-
κά κρυμμένα σε τέσσερα ζευγάρια αθλητι-
κά παπούτσια.
Η αστυνομία επισημοποίησε τη σύλληψή 
του μόλις την Παρασκευή, μετά τη δη-
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λιτείες, επειδή συμμετείχε σε αποστολή 
ναρκωτικών στη χώρα αυτή.
Ο Λουίς Αλφόνσο «Μπεντίτο» Φαγιάρδο 
και ο Γουίλσον Πέρες αντιμετώπισαν επί-
σης παρόμοια νομικά προβλήματα.


