
 

 

U.S. HELLENIC HUNTING, FISHING & SHOOTING ASSOCIATION               

FOR ENVIRONMENTAL CONSERVATION  

4523 Broadway, 5B, New York, NY 10040-2417 • Tel.: 212-942-9167                     

Μob.: 917-399-0394 •631-824-3644 Ε-mail  info@ushhfsaec.org                                                     

Υπό την πνευματική ποιμαντορία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου             

ushhfsaec@yahoo.com 

  

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ                                                    Νέα Υόρκη  16 Μαρτίου 2015                                                                                                               

 

              Αξιότιμο κ. Πάνο Καμένο 

                            Υπουργό Εθνικής Αμύνης 

                            της Ελληνικής Δημοκρατίας 

                             εις τας Αθήνας 

                    και Πρόεδρο του Κόμματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων 

                            της Βουλής των Ελλήνων 

                    Δια της Επιτετραμμένης του γραφείου αυτού στην Ελληνική Βουλή 

                            κ. Μαρίας Καρατζιαννάκου τηλ 210 370 8223 ,6970967128 

                             m.karagiannakou@parliament.gr  

                            του Διευθυντού του πολιτικού γραφείου αυτού 

                            κ. Γιάννη Γιαννέλη  τηλ. 210 954 5074, 6944989789  ioazgiannelis@gmail.com  

                            της Επιτετραμμένης του γραφείου του Προέδρου 

                            κ. Αλκήστης Μπαρούσση 210 954 5000 grafioproedrou@anexartitoiellines.gr  

                            του Διοικητού της Προεδρικής Φρουράς των Ευζώνων  

                                της Ελληνικής Δημοκρατίας 

                                Αντισυνταγματάρχου Αριστείδη Ηλιοπούλου 

                                τηλ. 210 723 3524 , 6977003509 ariliopoulos@yahoo.gr     

 KOINOΠOIEITAI:                            

            Αξιότιμο κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου 

                           Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων 

                           Δια της ιδιαιτέρας Γραμματέως αυτής κ. Αναστασίας Παπαδοπούλου 

                            τηλ. 210 361 4801,  zoikonstantopoulou@yahoo.com, zkonst@otenet.gr  

                            και του επιτετραμμένου αυτής κ. Στέφανου Μητροπάνου 

 

            Αξιότιμο κ. Γιάννη Πανούση 

                            Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

                            Διά της Επιτετραμμένης αυτού κ. Αρετής Πούλιου 

                            τηλ. 210 698 8154,  minister@mopocp.gov.gr  

 

 Σεβαστέ μας κ. Υπουργέ, 

 Με την επιστολή μας αυτή, θέλουμε να εκφράσουμε τον σεβασμό μας στο πρόσωπό σας  δια το 

έργο το οποίο επί σειρά ετών επιτελείτε στην Ελλάδα μας  και δια την προβολή του Ελληνισμού 

γενικότερα, συγχαίροντάς σας επιπλέον δια την επιλογή σας ως επί τιμή τελετάρχου στην Ελληνική 

παρέλαση στην 5η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης την 29η Μαρτίου 2015. 

 Η Ομοσπονδία μας , επιτετραμμένο όργανο δια την δημόσια τάξη του Ελληνοαμερικανικού 

Εθνικού Συμβουλίου HANC υπό την προεδρία του κ. Παύλου Κοτρότσιου, τηλ 0016102024465, 

αναλαμβάνει επικουρικώς και βοηθεί την Αστυνομική Διεύθυνση του βορείου τμήματος του Μανχάταν 
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της Νέας Υόρκης την οποία διευθύνει ο υπαστυνόμος Κέβιν Οκάνορ τηλ. 0012126781880 (κάτω από 

τον οποιον όλαι αι Αστυνομικαί Υπηρεσίαι των Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών των ΗΠΑ της Πολιτείας 

της Νέας Υόρκης, και της πόλεως της Νέας Υόρκης τελούν κάτω από τον συντονισμό και οδηγίες 

αυτού εις την παρέλαση). 

 Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2015  στην Πανομογενειακή συγκέντρωση της 

επιτροπής παρελάσεως ο κ. Πέτρος Γαλάτουλας νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών 

Σωματείων μείζονος Νέας Υόρκης που διοργανώνει την παρέλαση στην 5η Λεωφόρο κατ' έτος, 

πληροφόρησε την Ομογένεια ότι θα παραστείτε προσωπικώς εις την παρέλαση συνοδευόμενος από τον 

Αντιστράτηγο και Αρχηγό ΓΕΕΘΑ κ. Μιχαήλ Κωσταράκο, ουχί μόνον εις την παρέλαση αλλά και στας 

εκδηλώσεις αυτής (ανακοινώνοντας ταυτόχρονα ότι θα σας τιμήσουν με ειδικό βραβείο το οποίο τελεί 

υπό 'εγκριση του συμβουλίου του, ουχί κατά την επίσημο παρουσία σας το Σάββατο 28 Μαρτίου εις το 

ξενοδοχείο Χίλτον που διοργανώνει η Ομοσπονδία όπου και θα παραστείτε αλλά θα σας τιμήσουν το 

εσπέρας της ιδίας ημέρας της παρελάσεως στα γραφεία της Ομοσπονδίας ή την επομένη ημέρα 

Δευτέρα 30 Μαρτιου όπου είθισται να επισκέπτεται τον Αρχιεπίσκοπο και το Ελληνικό Προξενείο ο 

Αρχηγός της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπίας). 

 Η Ομοσπονδία μας και τα μέλη της Επιτροπής Δημοσίας Τάξεως αυτής, Έλληνες και 

φιλέλληνες, αναλαμβάνουν την προστασία της Προεδρικής Φρουράς, της Κοινοβουλευτικής 

Αντιπροσωπίας όπου ηγείστε ουχί μόνο εις την παρέλαση αλλά και στας εκδηλώσεις αυτής. Αι 

προσφερόμεναι υπηρεσίαι των μελων της Επιτροπής Δημοσίας Τάξεως της Ομοσπονδίας μας 

προσφέρουν εθελοντικά τας υπηρεσίας των εκπαιδευόμενοι καταλλήλως από την Εθνική Υπηρεσία 

Σκοπευτικής Αγωγής των ΗΠΑ (CMP-DCM), η οποία τελεί υπό την προστασία του Αμερικανικού 

Κογκρέσου και του Υπουργείου Εθνική Αμύνης των ΗΠΑ.   

 ΔΙΔΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΥΝΕΙ 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ αν κατά την ώρα της παρελάσεως από την μεριά του Σεντραλ Πάρκ 

κάποιος με καλάσνικοφ βάλει εναντίον τους, διδοντας τους οδηγίες τι θα πρέπει να πράξουν. 

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ  

πως θα αποφύγει προπηλακισμούς ή επιθέσεις εναντίον του από οιονδήποτε καθότι αι Αμερικανικαί 

Υπηρεσίαι που προστατεύουν το πρόσωπό σας οι γνωσεις των ελληνικών δεν ειναι ανεπτυγμέναι.  

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ 

ΠΑΝΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΣ το ότι επειδή η Ελλάς συμμετέχει ενεργώς μέσω του ΝΑΤΟ 

στην καταπολέμηση των φανατικών ισλαμιστών λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μετρα  

συνεργαζόμενοι με τας αστυνομικάς υπηρεσιας στας ΗΠΑ δια να αποφύγουμε τυχόν καταστάσεις ουχί 

μόνον κατά την παρέλαση αλλα και στας εκδηλώσεις αυτής όπου παρίσταται και η Προεδρική 

Φρουρά.  

 Θέλουμε επίσης να σας πληροφορήσουμε το ότι ο νυν Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Πέτρος 

Γαλάτουλας 'εχει παραπεμφθεί να δικαστεί για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με τη σύζυγό του Σοφία  ως 

και τα περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του 2013 όπου ήτο γραμματεύς ταυτοχρόνως με 

την ιδία κατηγορία, Θα πρέπει να σας πληροφορήσουμε ότι δια πολλά έτη επί κυβερνήσεων Νέας 

Δημοκρατίας ήτο επιτετραμμένος αυτής ως υπερνομάρχης δια τα Ηνωμένας Πολιτείας, άμα δε την 

αλλαγή διακυβερνήσεως της Χώρας από τον κ. Αντώνιο Σαμαρά αντικατεστάθη ως εκπρόσπος της 

Νέας Δημοκρατίας δια τας ΗΠΑ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙ μυστικώς 

σχέσεις συνεργαζόμενος σε ώρες που απουσιάζουν οι συνεργάτες του (τα ονοματα των οποίων και τας 

κινήσεις αυτών έχει εις την διάθεσή σας η Επιτροπή μας) , τοιουτοτρόπως δε προσπαθεί  να εκδικηθεί 

τους συμβούλους Αντωνίου Σαμαρά, κάμνοντας τα “γλυκά ματια” στο πρόσωπό σας , 

χρησιμοποιώντας άτομα από τας ΗΠΑ οι οποίοι σας πλευρίζουν.  

 Ο πρώην Πρόεδρος της Ομοσπονδίας μείζονος Νέας Υόρκης κ. Νικόλαος Διαμαντίδης ως και ο 

Αντιπρόεδρος αυτής κ. Χρήστος Βουρνάς κατέθεσαν στον πολιτειακό εισαγγελέα της Νέας Υόρκης 

ενόρκως αγωγή δια ξέπλυμα χρήματος στο πολιτειακό δικαστήριο του Κουίνς υπ' αριθμ. 705407/2013 

υπόθεσις HARMONICA.  Συμφώνως με την νομοθεσία επιβάλλεται στον κατηγορούμενο Πέτρο 



Γαλάτουλα να αντικρούσει ενόρκως και εγγράφως μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου στο δικαστήριο τας 

κατηγορίας που του έχουν προσάψει, όπερ και εγένετο. Το δικαστήριο απέρριψε τας αιτιάσεις- 

απολογία του κ. Πέτρου Γαλάτουλα μεσω του αντικλήτου αυτου και επίκειται το δικαστήριο να ορίσει 

δικάσιμο παραπέμποντας τον κ. Γαλάτουλα, την σύζυγό του και τα περισσότερα μέλη του παλαιού 

διοικητικού συμβουλίου τα οποια επανεξελέγησαν και στο τωρινό διοικητικό συμβούλιο, δια να 

δικαστούν σε ποινές καθήρξεως για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή να αθωωθουν. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΜΕΘΑ τι μέλει γενέσθαι αν κατά την εβδομάδα των εκδηλώσεων της 

παρελάσεως ή κατά την παρέλαση προσδιορισθεί η δίκη και από τα προκυπτονται στοιχεία δαταχθεί 

κράτησις των μέχρι το τέλος της δίκης. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΑΣ να είσθε προσεκτικός στην 

επικοινωνία με τον κ. Γαλάτουλα και τυχόν μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτού, ή ατόμων που 

σας έχουν πλευρίσει δια λογαριασμό του. Δύνασθαι να επικοινωνήσετε οιαδήποτε ώρα με τον πρόεδρό 

μας κ. Στυλιανό Μανή (Steven Manners) στο προσωπικό του κινητό τηλέφωνο 0019173990394 δια 

περισσοτέρας πληροφορίας αι οποίαι δεν γράφονται ηλεκτρονικά. Ο κ. Στυλιανός Μανής διετέλεσε 

στην Φιλελλήνων στην ΕΡΕ κατά τα φοιτητικά του χρόνια επιτετραμμένος του γραφείου τύπου της 

ΕΡΕ επί γενικού διευθυντού Αστέριου Χατζηδίνα.  

Σας επισυνάπτω επίσης τας ενόρκους καταθέσεις του πρώην προέδρου κ. Διαμαντίδη και πρώην 

αντιπροέδρου κ. Βουρνά στο δικαστήριο δια την πλήρη ενημέρωσή σας. 

Υπηρεσιακώς επικοινωνήσαμε με τον διοικητή της Προεδρικής Φρουράς Αντισυνταγματάρχη 

Αριστείδη Ηλιόπουλο ο οποίος θα ηγηθεί τη διμοιρίας των Ευζώνων κατά την παρέλαση στη Νέα 

Υόρκη , τον οποίο ενημερώσαμε δια τα ως άνω ενημερώνοντας ταυτόχρονα την γραμματεία των 

υπασπιστών της Προεδρίας της Δημοκρατίας υπό την αρχηγία του Αντιπτεράρχου κ. Μαντήλη ως και 

της γραμματέως αυτού. Επίσης και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννη Πανούσης με τον 

οποίον η επιτροπή μας διατηρεί και ανταλλάσσει σκέψεις από την εποχή που ο Ανδρέας Παπανδρέου 

τον είχε επιτετραμμένο της Γραμματείας Νέας Γενιάς. 

Η Επιτροπή μας ειχε ενημερώσει τον επί των Δημοσίων Σχέσεων Εδεσιμολογιώτατο Πατέρα 

Αλέξανδρο Καρλούτσο το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2013 δια την βαρύνουσα δικογραφία εις βάρος του 

κ. Πέτρου Γαλάτουλα της συζύγου αυτού και των περισσοτέρων μελών του προηγουμένου διοικητικού 

συμβουλίου οι οποίοι συμμετέχουν και στο τωρινό διοιητικό συμβούλιο, να ενημερώσει τον 

Αρχιεπίσκοπο κ. Δημήτριο Τρακατέλη δια την υπόθεση HARMONICA που κατηγορούνται , 

συνιστώντας εις αυτόν δια του προέδρου μας κ. Στυλιανού Μανή να εισηγηθεί στον Αρχιεπίσκοπο 

Δημήτριο να αποστείλει βοηθό Επίσκοπο την επομένη ημέρα Κυριακή 13 Δεμεβρίου του 2014  να τους 

ορκίσει δια να μην εκτεθεί ο ίδιος. Ο πατήρ Καρλούτσος υπεσχέθη στον πρόεδρό μας ότι θα 

ενημερώσει παραυτα τον Αρχιεπίσκοπο. Δεν γνωρίζουμε εάν ο πατήρ Αλέξανδρος Καρλούτσος 

ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο ή δια λόγους εντολών άνωθεν δεν το έπραξε, καθότι την Κυριακή 13 

Δεκεμβρίου 2014 ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος όρκισε τον κ. Πέτρο Γαλάτουλα κα το καινούργιο 

συμβούλιό του του οποίου τα περισσότερα μελη τελούν υπό κατηγορία εις τον Ιερό Ναό του Αγίου 

Δημητρίου στην Αστόρια. Μετά το πέρας της ορκομωσίας ο πρόεδρός μας κ. Στυλιανος Μανής 

ανέφερε στον Αρχιεπίσκοπο την συνομιλία που είχε με τον πατέρα Καρλούτσο και ο Αρχιεπίσκοπος 

απεκκρίθη σ αυτόν ότι ο πατήρ Καρλούτσος δεν του ανέφερε απολύτως τίποτε. Ως εκ τούτου η 

Επιτροπή μας ενημέρωσε τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητριου Αστορίας 

πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Νεκτάριο Παπαζαφειρόπουλο δια τα τεκτενόμενο και δια την 

εντολή την οποίαν σας αποστέλλουμε , και την οποία η επιτροπή μας θα την δώσει στον Αρχιεπίσκοπο 

Δημήτριο κατά την εμφάνισή του στην πρώτη πανομογενειακή της παρελάσεως όπου θα παραστεί 

πιστεύοντας ότι “οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους”. ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΠΟΥ 

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΠΑΝΤΙΟΤΡΟΠΩΣ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΑΣ 

ΗΠΑ   πραγματοποίησαν το εσπέρας του περασμένου Σαββάτου 7 Μαρτίου συγκέντρωση στα γραφεία 

της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων στην Αστόρια χρησιμοποιώντας  τον  υπόδικο κ. Πέτρο 

Γαλάτουλα ΟΝΕΙΡΟΠΟΛΟ δια τη δημιουργία συνομοσπονδίας εθνικοτοπικών σωματείων (ώστε να 

αποκλείσουν τας μη εθνικοτοπικάς οργανώσεις του Ελληνισμού να συμμετάσχουν στα κοινά και να 



περιοριστεί στο “μαγαζάκι” των εθνικοτοπικών οργανώσεων και μόνο). Η εκδήλωσις – φιάσκο 

επερατώθη ατυχέστατα με επεισόδια και φραστικούς διαξιφισμούς που θα προκαλέσουν τον γελωτά 

σας, όταν πληροφορηθείτε τα τεκτενόμενα από την Επιτροπή μας κατά την έλευσή σας. Τα ονόματα 

και οι κινήσεις των κύκλων αυτών θα σας δοθούν εγγράφως κατά την επίσκεψή σας ώστε να 

ενημερώσετε την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και του Αρχηγούς των Πολιτικών Κομματων άμα 

τη επιστροφή σας στη γενέτειρα. 

Θα πρέπει να σας ενημερώσουμε επίσης το ότι παρότι ο πρόεδρος κ. Γαλάτουλας πληροφορούσε στις 

πανομογενειακές ότι η δεξίωση που διοργανώνει η Ομοσπονδία πριν την παρέλαση δια την πολιτική 

ηγεσία των ΗΠΑ, επιφανών Ελλήνων, εκπροσωπων Ελληνοαμερικανικών οργανώσεων, που 

διοργανόνετο επί σειρά ετών  στο ξενοδοχείο Πιέρ στους 61 δρόμους και 5η Λεωφόρο, όπου και 

παρευρίσκετο η αντιπροσωπεία της Βουλής των Ελλήνων και τιμητικώς  μετά τη δοξολογια ελάμβανον 

μέρος και οι Εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς, ο κ. Γαλάτουλας ανακοίωσε την προηγούμενη Πέμπτη 

ότι η δεξίωσις θα πραγματοποιηθεί στο Χάρμονυ Κλάμπ (Harmonie Club 4 East 60 street New York, 

NY 10022 tel. 2123557400). Η Επιτροπή μας επικοινώνησε με το κλαμπ και έκανε επιβεβαίωση ότι ο 

κ. Γαλάτουλας υπέγραψε συμβόλαιο για κοντινένταλ μπρέκφαστ για 150 άτομα καθήμενα, ενώ 

ταυτοχρόνως  η αίθουσα μπορεί να δεχθεί επιπλέον 50 άτομα ορθίους συμφώνως με τους κανονισμούς 

της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η Επιτροπή μας επικοινώνησε την περασμένη Πέμπτη και ενημέρωσε 

τον Διοικητή της Προεδρικής Φρουράς κ. Αριστείδη Ηλιόπουλο τηλεφωνικώς εις τας Αθήνας ως και 

τον επιτετραμμένο Στρατιωτικό Ακόλουθο στη Γουάσιγκτον κ. Ευάγγελο Παπαδόπουλο 

(τηλ.12022344705) ο οποίος ενημερώθη προσωπικώς από τον πρόεδρος μας κ. Στυλιανό Μανή το 

πρωί του Σαββάτου στο ξενοδοχειο Κάπιταλ Χίλτον στην Γουάσιγκτον, τους οποίους ο κ. Γαλάτουλας 

δεν τους είχε ενημερώσει για την αλλαγή. Ενημερώσαμε επίσης δια της γραμματέως αυτού κ. Μαρίας 

Αρβανίτη (τηλ 20293913110) τον Πρέσβη μας στην Γουάσιγκτον κ. Χρίστο Παναγόπουλο δια τας 

υφισταμένας αλλαγάς ως και δια το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής εις τον οποίον θα 

κοινοποιήσουμε την παρούσα επιστολή.  ambassador@greekembassy.org   

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε επίσης το ότι υπάρχουν συγκεκριμμένες πληροφορίες όπου εμφαίνεται 

να παρασύρουν τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης της Ελλάδος δια την χρησιμοποίηση και κατ' ακολουθία 

εμφάνιση τιμητικού αγήματος της Προεδρικής Φρουράς σε ιδιωτική επιχείρηση. Κρούομε τον κώδωνα 

του κινδύνου να μην υποπέσει ο κ. Υπουργός παρασυρόμενος εις το ολίσθημα καθότι ανταγωνιστικαί 

επιχειρήσεις καραδοκούν να τον εκθέσουν (πράττοντας το καθήκον μας ενημερώσαμε υπηρεσιακώς 

τον Διοικητή της Προεδρικής Φρουράς εις τας Αθήνας και τον επιτετραμμένο ΑΚΑΜΟ στη 

Γουάσιγκτον).    

Η απουσία της πλειονότητος των  διετελεσάντων προέδρων της ομοσπονδίας  και  συντονιστών των 

παρελάσεων (πχ Ντίνος Ράλλης, Κωσταντής Λαμπράκης) από τας εκδηλώσεις είναι έκδηλος, οι οποίοι 

συνέστησαν στον κ. Γαλάτουλα να απέχει προσωρινώς από τα καθηκοντά του μέχρι να αποφανθεί η 

Αμερικανική δικαιοσύνη δια το πρόσωπό του. Τυμπανοκρουσίες δε του ιδίου και φίλων αυτού στα 

μαζικά μέσα ενημερώσεως από την  περασμένη χρονιά το ότι είχαν περίσευμα πλέον του μισού 

εκατομμυρίου δολαρίων και λόγω των σκανδάλων που κυκλοφορούν οι ομογενείς δεν έχουν 

αναταποκριθεί  στο ταμείο της παρελάσεως τα έσοδα της οποίας είναι μόνο το 20% του 

προϋπολογισμού. 

Διατελούμε με εκτίμηση στο πρόσωπό σας. 

                Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γραμματεύς    

 Στυλιανός Μανής (Steven Manners sjd )           Σπυρίδων Χριστοφοράτος DDS               

    Στυλιανός Μανής                       Σπυρίδων Χριστοφοράτος 

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας CMP-DCM T.C.          Γραμματεύς της Ομοσπονδίας DCM-CMP instr           

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος  του    Υπ.                   Εκπαιδευτής της Εθνικης Υπηρεσίας 

Εθνικής     Αμύνης των ΗΠΑ,                                           Σκοπευτικής Αγωγής των ΗΠΑ 
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Συνταγματολόγος της Πολιτείας  της Νέας Υόρκης      


