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Σημείωση συντάκτη ενημερωτικού δελτίου 
Αποτελεσματική με την πορεία, 2018 ενημερωτικό δελτίο, το ενημερωτικό δελτίο θα είναι διαθέσιμο μόνο 
ηλεκτρονικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στην ιστοσελίδα μέσω της Σελίδα ενημερωτικού 
δελτίου.  Η εκτύπωση και η αλληλογραφία σαλιγκαριών είναι πολύ απαγορευτικό κόστος.  Αν γνωρίζετε έναν 
συνάδελφο που δεν είναι καταχωρημένος στην ιστοσελίδα ή έχει μια κακή καταχωρημένη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δείτε παρακάτω), ενημερώστε τους ότι το ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο 
μέσω της ιστοσελίδας.   
 
Πρέπει να απολογηθώ για το ενημερωτικό δελτίο που είναι πολύ αργά.  Είχα κάποια προβλήματα υγείας πριν 
και μετά την επανένωση και την αίσθηση του επείγοντος και Ενθουσιασμό για να πάρει το ενημερωτικό δελτίο 
από τον Ιούνιο απέτυχε παταγωδώς.   
 

2018 DDG-5 επανένωση 
 

Η επανένωση Ένωσης μελών πληρώματος 2018 DDG-5 έπλευσε πέρα από τον ορίζοντα την Κυριακή, 6 Μαΐου 
2018. Ήταν μεγάλη στιγμή με πολλή συντροφικότητα μεταξύ των συναδέλφων και των συζύγων τους.  Όπως 
και το 2016, η πολυτελεία από το Hilton Τζάκσονβιλ του ποταμού ήταν το ξενοδοχείο υποδοχής μας και για 
άλλη μια φορά το ξενοδοχείο και το προσωπικό του ήταν εξαιρετική.   
 

 
Η πολυτελεία του Hilton Τζάκσονβιλ 
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Ήμασταν σε θέση να προχωρήσουμε στην αίθουσα φιλοξενίας μας την Τετάρτη το απόγευμα (5/5) για να 
ξεκινήσει η εγκατάσταση.  Ξεκινήσαμε νωρίς το check-in για όσους εμφανίστηκαν νωρίς.  Ήμασταν τυχεροί 
που έχουμε 2 μη-ΗΠΑ Mixed επάνδρωσης επίδειξης (MMD) σύντροφοι μαζί μας σε αυτή την επανένωση, 
Patrick "αράχνη" βροχές, Βασιλικό Ναυτικό, και Dieter Wutke, Ομοσπονδιακό γερμανικό ναυτικό.   
 
Η Πέμπτη ήταν ημέρα check-in, όταν οι περισσότεροι από αυτούς που φοιτούν έφτασε.  Παλαιές και νέες 
φιλίες καθιερώθηκαν.   
 
Το βράδυ της Πέμπτης ήταν η δεξίωση της επανένωσής μας με Ορεκτικά και μια μπάρα μετρητών. 
 
Παρασκευή ήταν περιοδεία 1 ημέρα  
 
Είχαμε 2 Περιηγήσεις, μία την Παρασκευή στο στάδιο EverBank, το σπίτι του Τζάκσονβιλ Jaguars NFL ομάδα.  
Η άλλη περιοδεία ήταν το Σάββατο στο ζυθοποιείο μπύρας όπου η μπύρα Clydesdales ήταν στην οθόνη. 
 
Σάββατο πρωί, θα διεξαχθεί διετής συνεδρίαση του πληρώματος μας ήταν αξιωματικοί εξελέγησαν και οι 
αποφάσεις που ελήφθησαν ως προς το πού και πότε θα πραγματοποιηθεί η επανένωση 2020.  John Κουβάδες 
επανεξελέγη πρόεδρος, Jim Miller εξελέγη Αντιπρόεδρος, Mike Τσένι επανεξελέγη Γραμματέας, και Glenn 
Johnson εξελέγη ταμίας. 
 
Η 2020 επανένωση ημερομηνίες και τον τόπο αποφασίστηκε να Τζάκσονβιλ βασίζεται στο γεγονός ότι η 
Adams θα είναι στο Τζάκσονβιλ.  Αν όχι, τότε η επανένωση θα λάβει χώρα στο Norfolk/Virginia Beach, 
Βιρτζίνια. 
 
Υπήρξε επίσης μια παρουσίαση για την μεγάλη ιστοσελίδα νικέλιο το Σάββατο το απόγευμα. 
 
Το Σάββατο το βράδυ, είχαμε το διετές δείπνο μας και λοταρία. 
 
Ταγματάρχης συναγερμός! 

Μόλις λάβαμε ειδοποίηση ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει αντιστραφεί πορεία και δεν θα είναι 
πλέον δωρίσει το Charles F. Adams DDG-2 για την ιστορία του Τζάκσονβιλ Ναυτικού πλοίου 
Association (JHNSA) και ότι αντ ' αυτού, θα διαλυθούν.   
 
Η γνωστοποίηση που δημοσιεύτηκε στο USS Adams Μουσείο Facebook σελίδα δήλωσε τα εξής: 
 
"Δυστυχώς, το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αντιστραφεί πορεία και να προσδιοριστεί η ex 
USS Adams δεν θα δοθούν στο Τζάκσονβιλ Ιστορικό Ναυτικό πλοίο Ενωση("JHNSA") ως Μουσείο 
στο Τζάκσονβιλ, αλλά αντ ' αυτού θα διαλυθούν. Η απόφαση αυτή είναι αντίθετη με τη σύσταση του 
Ναυτικού το 2014 ότι το πρώην USS Adams θα κυκλοφορήσει στο JHNSA για δωρεά. Θέλουμε να 
ευχαριστήσουμε τον βουλευτή Ράδερφορντ, τους γερουσιαστές Ρούμπιο και Νέλσον, κυβερνήτη Σκοτ, 
και όλους τους αξιωματούχους της πόλης για τις προσπάθειές τους με τον Υπουργό ναυτικού να φέρουν 
τον πρώην USS Άνταμς στο Τζάκσονβιλ. Αν και απογοητευμένος από αυτήν την ανάπτυξη, το JHNSA 
θα συνεχίσει να επιδιώκει να φέρει ένα πολεμικό ναυτικό στο κέντρο του Τζάκσονβιλ. " 
 
Ως αποτέλεσμα, η επανένωση 2020 πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στο Norfolk/Virginia Beach, 
Βιρτζίνια.  Η τελική απόφαση θα ληφθεί από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ένωσης μελών του 
πληρώματος DDG-5 τον Ιανουάριο του 2019 και θα ειδοποιηθείτε μέσω email και πληροφοριών που 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. 

 
  



 
 
 

Εκτελεστικός Διευθυντής/Αντιπρόεδρος 
 

 
BT2 Γκλεν Τζόνσον (64 – 68): gjohn11905@gmail.com 

 

Πρόεδρε 
 

 
ΕΤ3 Ιωάννης κύβοςls (85 – 88): 63jcubells@gmail.com 

Συναδέλφους  
  
Είχαμε μεγάλο χρονικό διάστημα στο 2018 επανένωση στο Τζάκσονβιλ. Πάντα να συναντάς νέους ανθρώπους 
και να βλέπεις πολλά γνώριμα πρόσωπα. Πρέπει να ευχαριστήσω Kirk και Glenn για όλη τη σκληρή δουλειά 
και το σχεδιασμό που χρειάζεται για να κρατήσει αυτά. Σας ευχαριστώ σε όλους σας δώρισε στοιχεία για 
κληρώσεις μας και να aθα αγοράσουμε εισιτήρια. Ειδική tο Χανκς με την Μπέτσι και την Στέισι και τις 
υπόλοιπες κυρίες μας που βοήθησαν να δημιουργηθεί. Ανυπομονώ να δω τους πάντες και τον Αδάμ στο 2020. 
 
John κουβάδες  
Πρόεδρος DDG-5 Σύλλογος μελών πληρώματος  

 
Αντιπρόεδρος 

 

mailto:gjohn11905@gmail.com
mailto:63jcubells@gmail.com


 
HM2 Jim Miller (71 – 73): the_millers_1977@q.com 

 
Επανένωση του τρέχοντος έτους στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Αυτή ήταν η 
δεύτερη επανένωση μου, έχοντας παρακολουθήσει το πρώτο μου στο 2012. Αυτό το έτος ήμουν σε θέση να 
φέρει τη σύζυγό μου Κάρλα και ήμασταν ευπρόσδεκτοι με ανοικτές αγκάλες και έκανε να αισθάνονται ακριβώς 
στο σπίτι. Οι κυρίες των επαναενώσεων μας είναι πολύ καλές στο να κάνουν νέες συζύγους και σημαντικούς 
άλλους να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Αν ποτέ πρώην μέλη του πληρώματος ανησυχούν ότι δεν θα γνωρίζουν 
κανέναν, δεν θα πρέπει να ανησυχεί, πέντε λεπτά μετά την άφιξή σας θα ξέρετε όλοι. Ανυπομονώ να δω νέα 
πρόσωπα στην επόμενη επανένωση μας το 2020. 
 Ειλικρινά 
Jim (doc) Miller 
Αντιπρόεδρος DDG-5 
 
PS δίκαιη ανέμους και ήρεμη θάλασσες σε όλους! 

 
 

Ταμίας πλοίου 
 

 
BT2 Γκλεν Τζόνσον (64 – 68): gjohn11905@gmail.com 

 
Τρέχον υπόλοιπο λογαριασμού συσχέτισης:  

 
A WOrd από τον webmaster 
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RD2 Kirk "VJ" Neuman (7/64- 3/68): Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy 
TheBigNickel. Ναυτικό – USSClaudeVRicketts. Ναυτικό 

 

Σύντροφος ενημέρωση βάση δεδομένων πληροφοριών: 
Από την ίδρυσή της στα τέλη του 2008, και του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, 511 οι συνάδελφοι έχουν 
εγγραφεί σε Η μεγάλη ιστοσελίδα νικέλιο.  Είμαι Συνεχώς Εργασίας Καθαρισμός και ενημέρωση της εγγραφής 
του πληρώματος βάση δεδομένων και έχουν καταργήσει Αρκετές καταχωρήσεις δεδομένων που δεν ήταν 
συνεπείς ή Ήταν διπλότυπο σε διάφορους πίνακες της βάσης δεδομένων.  Είμαι επίσης Συνεχίζοντας Να 
προσπαθήσω για να συγκεντρώσει μια "καλή λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" από τον πίνακα βάσης 
δεδομένων εγγραφής και το Master Crew λίστα πίνακα βάσης δεδομένων.  Η κύρια λίστα πληρώματος είναι 
ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel περίπου 700 + συντρόφους που υπηρέτησε επί του σκάφους το DDG-5 που 
είχε συγκεντρώσει από τον Carl χαλαρότητα κατά τη διάρκεια των ετών Βάσει Πληροφορίες Από Διάφορες 
Άλλα Ναυτικό και βετεράνος ιστοσελίδες που DDG-5 σύντροφοι εγγεγραμμένοι σε κάποια στιγμή.  Δεν είναι 
όλα τα ονόματα στο MCL είναι στη βάση δεδομένων καταχώρησης τοποθεσίας και δεν είναι όλα τα ονόματα 
στη βάση δεδομένων στο MCL. 
 
Επειδή προσπαθώ να καθαρίσω τα πράγματα, στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια-δυο φορές 
κατά τη διάρκεια του έτους για να δείτε αν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχω στη βάση 
δεδομένων εγγραφής είναι καλό ή όχι (δεν σημαίνει να πάρω ένα αναπήδησε email που δείχνει έχω μια κακή 
διεύθυνση).  Από αυτό το ενημερωτικό δελτίο υπάρχουν 69 σύντροφοι καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα που 
έχουν τώρα κακές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δηλαδή, είμαι σε θέση να επικοινωνήσετε μαζί 
τους μέσω e-mail). Έχω προσθέσει ένα κουμπί στην αρχική σελίδα λιμάνι του site που απαριθμεί τους 
συναδέλφους με κακές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα το εκτιμούσα αν θα χρειαστούν μερικά 
λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι το όνομά σας δεν υπάρχει.  Αν είναι, παρακαλώ Επικοινωνήστε μαζί μου με την 
ενημερωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και θα ενημερώσω τη βάση δεδομένων.  Κάντε κλικ 
εδώ για να δείτε τη λίστα των "Bad email" ονόματα.   
 
Επίσης, εξαιτίας αυτού σας ζητώ να συνδεθείτε στο site και να ελέγξετε/ενημερώσετε τις πληροφορίες σας 
και/ή να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες εγγραφής σας είναι ακόμα εκεί και ενημερωμένα.  Οδηγίες για να 
γίνει αυτό είναι στην ιστοσελίδα Αρχική σελίδα, προσβάσιμη κάνοντας κλικ στο κόκκινο κουμπί με τίτλο 
"Πώς να ελέγξετε/ενημερώσετε τις πληροφορίες εγγραφής σας."   
 
Επιπλέον, εάν δεν έχετε ακόμη Καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα, Θα σας ενθάρρυνα να το κάνετε αυτό.  Είναι 
εύκολο να γίνει και οι πληροφορίες που εισάγετε θα κρατηθούν ιδιωτικές εκτός από τις πληροφορίες επί του 
σκάφους, που θα εμφανιστεί στο ρόστερ του πληρώματος.  Εάν είστε Ήδη καταχωρηθεί και συνδεθείτε με την 
ιστοσελίδα, θα είστε σε θέση να email άλλες καταχωρημένες shipmates μέσω του ρόστερ του πληρώματος, 
καθώς και να τηρούνται ενημερωμένες για τις δραστηριότητες για την DDG-5 μέλη του πληρώματος 
Association. Εάν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα με την εγγραφή, παρακαλώ Επικοινωνήστε μαζί μου. 
 
Νεκροί σύντροφοι: 
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Από την έναρξη της ιστοσελίδας, αρκετοί σύντροφοι που έκαναν εγγραφή στην ιστοσελίδα έχουν περάσει.  
Έχω δηλώσει αυτούς τους συντρόφους στο ρόστερ του πληρώματος με κυανό χρώμα φόντου.  
 
Ακόμη και αν ένας συνάδελφος δεν έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα, ή απεβίωσε πριν από την έναρξή του, 
προσπαθώ να διατηρήσει μια σελίδα βρύσες για τα δύο μέλη του πληρώματος και των μελών της οικογένειας 
εκείνων που υπηρέτησαν επί του σκάφους κατά τη διάρκεια της ζωής του πλοίου.  Υπάρχουν πολλά ονόματα 
που αναφέρονται για τις οποίες έχω πολύ περιορισμένες πληροφορίες.  Αν δείτε κάποιον στη λίστα για τον 
οποίο έχετε πληροφορίες, παρακαλώ Επικοινωνήστε μαζί μου έτσι μπορώ να προσπαθήσω να ενημερώσω τις 
πληροφορίες τους. 
 
Οικογενειακή εγγραφή: 
Είμαι ακόμα στη διαδικασία της τοποθέτησης μαζί ένα Οικογενειακή φόρμα εγγραφής Για την ιστοσελίδα 
Ειδικά για τα μέλη της οικογένειας του DDG-5 συντρόφους να εγγραφείτε.  Θα το κάνω πιθανώς διαθέσιμο 
στον επόμενο μήνα ή έτσι.  Εάν έχετε τα μέλη της οικογένειας που θα επιθυμούσαν να εγγραφούν στην 
περιοχή, τους ενημερώστε και κρατήστε ένα μάτι έξω για τη μορφή. 
 
Είναι επιθυμία μου με την οικογενειακή εγγραφή να διατηρήσει την επαφή με τα μέλη της οικογένειας του 
θανόντος συντρόφους που Θα ήθελα να συνεχίσει να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την DDG-5 μέλη του 
πληρώματος Συλλόγου.  Αυτό δεν είναι να πούμε ότι τα μέλη της οικογένειας των ζώντων συντρόφους δεν 
μπορούν να εγγραφούν.  Είναι βεβαίως ευπρόσδεκτοι επίσης εάν θα επιθυμούσαν. 
 
DDG-5 κυρίες βοηθητικές: 
 
Κατά την 2016 επανένωση, Jo'An Brown, σύζυγος του Τσάρλι Μπράουν (RD1, 64-67), να συγκεντρώσει μια 
λίστα με τα ονόματα, τις διευθύνσεις, τους αριθμούς τηλεφώνου και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου των γυναικών που παρακολούθησαν την επανένωση με τους συζύγους τους.  Jo'An 
Πληκτρολόγησα τη λίστα όταν γύρισε σπίτι και την έστειλε σε όλες τις γυναίκες της λίστας.  Αυτό μου έδωσε 
την ιδέα της ύπαρξης ενός DDG-5 κυρίες βοηθητικό site συνδεδεμένο με το Big νικέλιο ιστοσελίδα. 
 
IΈχω Βάλτε μαζί ένα ελάχιστο σύνολο σελίδων για ένα DDG-5 Λadies Auxiliary που μπορείτε να βρείτε εδώ.  
Δεν υπάρχει πολύ εκεί τώρα, εκτός από μια σελίδα εγγραφής και ένα εγγεγραμμένο μέλος σελίδα οθόνη (όπου 
θα βρείτε μου Wiπληροφορίες του FE). Αν είστε κυρία θα ήθελα να εγγραφείτε, αυτή είναι ευπρόσδεκτη να το 
δοκιμάσετε.  Οι πληροφορίες της θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων του Λα και θα σιγουρευτώ ότι δεν θα 
την σβήσω. 
 
Αν η κυρία σου νομίζει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν καλή ιδέα, παρακαλώ επιτρέψτε μου να ξέρω και εγώ θα 
continue το δουλεύω.  Επίσης, θα ή μπορούν να περιλάβουν τις ιδέες των πραγμάτων που περιλαμβάνουν στην 
περιοχή και θα φροντίσω να τα συμπεριληφθούν. 
 
Σημειώστε ότι οι κυρίες βοηθητική εγγραφή θα είναι κάπως περιττή για την εγγραφή της οικογένειας που 
αναφέρονται παραπάνω και θα ήθελα να εξετάσουμε κατά κάποιο τρόπο συνδυάζοντας/συνδέοντας τις δύο 
εγγραφές. 
 
ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ: δεν έχω ακούσει πολύ ενδιαφέρον για τις κυρίες βοηθητική σελίδα και έτσι δεν έχουν 
κάνει πολλά με αυτό.  Εγώ μπορεί να να έχουν κάτι πιο ουσιαστικό στην επόμενη επανένωση για την 
DDG-5 κυρίες να Ματιά Στο. 
 
 
 

Μια λέξη από τον αποΘεματοποίηση 
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RD2 Kirk "VJ" Neuman (64 – 67): Storekeeper@TheBigNickel.Navy 

 
Teh DDG-5 κατάστημα πλοίων είναι ανοιχτό για επιχειρήσεις.  Τα αντικείμενα προς πώληση περιλαμβάνουν 
κύπελλα πλοίων, καπέλα πλοίων, μπαλώματα πλοίων, κέρματα πρόκληση, πουκάμισα πόλο και denim 
πουκάμισα (μακρύ και κοντό μανίκι).  Θαve υλοποιηθεί μια νέα φόρμα παραγγελίας που μπορείτε τώρα να 
συμπληρώσετε on-line με τα κουμπιά στο κάτω μέρος για να αποθηκεύσετε ή/και να εκτυπώσετε τη φόρμα. 
Έχω επίσης ενημερωθεί η φόρμα παραγγελίας για να συμπεριλάβει τη χρήση των αγορών πιστωτικών καρτών.  
Σήμερα δέχομαι Visa, Mastercard, Discover και American Express. 

Ένα σημείωμα για την 2018 επανένωση.  Η γυναίκα μου κι εγώ θα πετάξουμε στην επανένωση το 2018.  
Συζητήσαμε τα πράγματα μετά την κίνηση μας κάτω για την 2016 επανένωση και εμείς οι δύο αποφάσισαν ότι 
κάνει αυτό το αυτοκίνητο και πάλι σε 2 χρόνια δεν ήταν κάτι που θα ανυπομονούμε να (ιδιαίτερα διέρχεται από 
την Ατλάντα).  Ως αποτέλεσμα, δεν θα φέρει μια δέσμη των αποθεμάτων προς πώληση στο 2018 επανένωση.  I 
θα πρέπει Κάποια δείγματα πουκάμισων και άλλων αντικειμένων, ανάλογα με το πόσα μπορώ να πακετάρω.  
Θα πρέπει να συμπληρώσετε μια φόρμα παραγγελίας στην επανένωση και θα γεμίσω τις παραγγελίες σας όταν 
επιστρέψουμε στο σπίτι μετά την επανένωση. 

Μπορείτε επίσης να προπαραγγείλετε είδη για παράδοση στην επανένωση.  Θα συμπληρώσετε τις παραγγελίες 
και να τους αποστέλλονται (αν Δεν μπορώ να τα πακετάρω στη βαλίτσα μου) στο ξενοδοχείο πριν από την 
αναχώρησή μας στο Τζάκσονβιλ.  Έκανα εν συντομία εξετάσει την αποστολή στοιχείων κατάστημα του πλοίου 
που έχω στο απόθεμα, αλλά αποφάσισε έξοδα αποστολής και οι δύο γιατί θα ήταν τρόπος για να απαγορευτική. 

Κατά την 2016 επανένωση, πήρα μερικά μοντέλα πλοίων από το Μουσείο Adams με μειωμένο κόστος.  Αυτά 
είναι διαθέσιμα μέσω του καταΣτήματος του πλοίου για $20 συν $6 ναυτιλία.   

 

Η γωνιά του Αμήν 
 

BM3 Γουέιν Μίλερ (65 – 68): Choicemedtrans@optonline.net 
 
Έχουμε λάβει ειδοποίηση για το πέρασμα των ακόλουθων συναδέλφων και των μελών της οικογένειας από το 
τελευταίο ενημερωτικό δελτίο: 
 

https://thebignickel.navy/ShipsStore.html
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• BTFA Γκάρι Γουίλιαμ Σμιθ (1967-1968), 12 Σεπτεμβρίου, 2016.  Μπορείτε να δείτε νεκρολογία του Gary Εδώ. 
 

• Υπολοχαγός Έλμο Ρ. Zumwalt ΙΙΙ (1968-1969), 13 Αυγούστου, 1988.   
 

• BM3 Κόλιν Μαρς, Βασιλικό Ναυτικό (1964-1965) MMD, 2010. 
 

• BT2 Έντουαρντ Τζον Truchanowicz (1965-1967), 17 Αυγούστου 2018.  Μπορείτε να δείτε νεκρολογία Ed του 
Εδώ. 
 

• GMM3 Μάικλ Κουέντιν Σμιντ (1965-1967), 17 Σεπτεμβρίου 2018.  Μπορείτε να δείτε νεκρολογία του Mike Εδώ 
και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ζωή του Mike Εδώ. 

Σύντροφος ιστορίες θάλασσα 
 
Αυτό το νέο τμήμα του ενημερωτικού δελτίου αφιερωμένο στους DDG-5 συντρόφους που μοιράζονται τις 
θαλάσσιες ιστορίες και τις μνήμες του χρόνου τους στο πλοίο που επιθυμούν να μοιραστούν.   Εάν έχετε μια 
ιστορία θάλασσας για να μοιραστούν ή θα επιθυμούσατε να θυμηθούμε για το χρόνο σας στο DDG-5 και θα το 
επιθυμούσατε συμπεριλαμβανόμενο στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο, να το γράψετε επάνω και να το στείλετε 
στο Ο συντάκτης του newsletter και θα φροντίσω να συμπεριληφθεί. 
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