Ανακοίνωση του Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω για την προσβολή προσωπικότητας μέλους του.
(14/6/2013)
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω στην συνεδρίαση της 12/6/2013 έλαβε γνώση της αποστολής από την
ηλεκτρονική διεύθυνση glefkaros@hotmail.com μηνύματος, προς μη ονοματισμένους παραλήπτες,
στο οποίο υπονοείται η διάπραξη λογοκλοπής από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ν. Ουζούνογλου
αναφέροντας τα εξής : «ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΝΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΤΑΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΝΑ
ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ? ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΛΛΑ ΚΑΤ’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ? ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ
ΚΑΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡ. ΤΑΡΙΝΑ. ΤΟ ΔΙΣ ΕΞΑΜΑΡΤΕΙΝ ΟΥΚ ΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥ». Στο
ίδιο μήνυμα επισυνάπτεται αρχείο κειμένου που φέρεται να έχει συνταχθεί από τον Άρη Κυριαζή
περί χρήσης φωτογραφίας του προσωπικού του αρχείου σε ταινία ντοκιμαντέρ για την ζωή του
Πρέσβη Χ. Μοργκεντάου από ξένο σκηνοθέτη το έτος 2008 και ο ισχυρισμός ότι αυτή η
φωτογραφία δόθηκε από τον Ν. Ουζούνογλου στον σκηνοθέτη. Για την αναφερόμενη υπόθεση
«Στρ. Ταρίνα» στο προαναφερόμενο μήνυμα το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω έχει απαντήσει με νομικές
ενέργειες, το παρελθόν φθινόπωρο κατά των ανυπόστατων ισχυρισμών που έχει δεχτεί στα
πλαίσια της προσπάθειας παρεμπόδισης της οργάνωσης έκθεσης στην Κωνσταντινούπολη για την
προβολή του έργου των Ελλήνων δημοσιογράφων της Πόλης. Οι νομικές απαντητικές ενέργειες
(εξώδικες δηλώσεις) που έχουν γίνει στην Ελλάδα και την Τουρκία από την Οι.Ομ.Κω σε απάντηση
των εξωδίκων δηλώσεων που έστειλε στην Οι.Ομ.Κω ο κ. Στρ. Ταρίνας θα χρησιμοποιηθούν στις
περαιτέρω νομικές ενέργειες κατά της προσβολής της προσωπικότητας μελών του Δ.Σ. της
Οι.Ομ.Κω. Σχετικά με τα αναφερόμενα στο αρχείο που φέρεται να έχει συνταχθεί από τον Α.
Κυριαζή τονίζεται ότι την υποχρέωση αναφοράς χρήσης πηγών την έχει ο δημιουργός της ταινίας
και όχι κανένας άλλος. Το Δ.Σ. προβληματίζεται ότι για την μετά από 6 χρόνια έγερση του θέματος
στην επιστολή του Α. Κυριαζή για ένα θέμα που βέβαια δεν έχει καμιά σχέση η Οι.Ομ.Κω. Κατόπιν
τούτου το Δ.Σ. διαπιστώνοντας ότι με το παραπάνω αναφερόμενο μήνυμα που έχει προέλθει από
την διεύθυνση glefkaros@hotmail.com διαπράττεται προσβολή της προσωπικότητας του
Προέδρου του Δ.Σ. αποφάσισε να καταθέσει αγωγή κατά του/των διαπράξαντα/ων την ενέργεια
αυτή με την αποστολή μηνύματος προς μη ονοματισμένους παραλήπτες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οι.Ομ.Κω

