
USS Κλοντ Β. Ρίκετς / (πρώην) USS Μπιντλ DDG-5 
Το Μεγάλο Νικέλιο #25,  Μάρτιος  2021 

 
 

Σημείωση συντάκτη ενημερωτικού δελτίου 
 

Ψάχνουμε για έναν νέο επεξεργαστή ενημερωτικών δελτίων.  Αν κάποιος ενδιαφέρεται να 
αναλάβει τη δουλειά, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου εδώ. 
 
Αγγλικά: Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσασας. 
Γερμανία: Για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας, ελέγξτε την ιστοσελίδα. 
Greece: Για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα. 
Ιταλία: Για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας, ελέγξτε την ιστοσελίδα.   
Τουρκία: Ελέγξτε την ιστοσελίδα για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας.   
 

2021  DDG-5 Επανένωση 
 

Το 2021  DDG-5 Reunion θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη  6 Μαΐου  έως  την Κυριακή  9 
Μαΐου 2021  με πρόωρο  έλεγχο  το  απόγευμα της Τετάρτης 5 Μαΐου 2020. Η επανασύνδεση 
πραγματοποιείται  στο  Holiday Inn Βιρτζίνια Μπιτς – Νόρφολκ.  Εάν σχεδιάζετε ή απλά 
σκέφτεστε να παρακολουθήσετε το 2021  Reunion, αφιερώστε χρόνο για να συμπληρώσετε την 
ηλεκτρονική έρευνα Επανένωσης που βρέθηκε στη σελίδα 2021 Reunion της ιστοσελίδας The Big 
Nickel.   Μπορείτε να βρείτε την αβέβαιη ατζέντα 2021  Reunion και το 2021  Reunion 
Registration  Form στο τέλος αυτού του ενημερωτικού δελτίου εκτός από αυτά που βρίσκονται 
στη σελίδα 2021 Reunion στην ιστοσελίδα. 
 
Οι τιμές των δωματίων του ξενοδοχείου έχουν διαπραγματευτεί και είναι $ 119 / 
διανυκτέρευση (συν φόρους)  είτε για έναν βασιλιά με  καναπέ-κρεβάτι είτε για 2 βασίλισσες, 
και οι δύο μη καπνιτονέ.  Οι τιμές είναι καλές για 3 ημέρες πριν (3 Μαΐου) έως και 3 ημέρες 
μετά (12 Μαΐου) επίσημες ημερομηνίες επανένωσης. Ένα ειδικό κουμπί έχει τοποθετηθεί στη 
σελίδα Στοιχεία  Κράτησης Ξενοδοχείου   στην ιστοσελίδα για να κάνετε κρατήσεις.  Από αυτό 
το ενημερωτικό δελτίο, η  φόρμα κράτησης στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου είναι καλή μόνο 
από τις 6 Μαΐου έως τις 9 Μαΐου, αν και βλέπουμε αν το ξενοδοχείο μπορεί να διορθώσει αυτό.   
Ως αποτέλεσμα,  θαήθελανα κάνετε κρατήσεις για να φτάσετε νωρίς ή / και να αναχωρήσετε 
αργά,να καλέσετε απευθείας το ξενοδοχείο (1-757.226.9119) και φροντίστε να αναφέρετε  τον 
κωδικό ομάδας μας(DDG)για να λάβετε την ομαδική τιμή. 
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Δεδομένου ότι πολλοί πρώην συνάδελφοι DDG-5 ζουν μέσα και γύρω από την περιοχή του 
Νόρφολκ, αναμένουμε να έχουμε μια τεράστια προσέλευση.  Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου θα σταλεί στις αρχές του 2021 σε όσους ζουν στην περιοχή για να τους 
υπενθυμίσει την επανένωση και να συμπληρώσει την έρευνα επανένωσης  που βρέθηκε   στη 
σελίδα επανένωσης του 2021 στην ιστοσελίδα,οπότε φροντίστε να ελέγχετε συχνά τα 
αποτελέσματα της έρευνας για να δείτε αν οι σύντροφοι με τους οποίους υπηρετήσατε θα είναι 
παρόντες.  Η λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα βασίζεται  σε  συναδέλφους που έχουν 
εγγραφεί στον ιστότοπο και εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους είναι τρέχουσα και 
ενημερωμένη.  Εάν γνωρίζετε τυχόν συντρόφους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον ιστότοπο, 
ενημερώστε τους για τη Επανένωση και ενθαρρύνετέ τους να εγγραφούν, ώστε τοy  να μπορεί 
να ενημερώνεται και να λαμβάνει μελλοντικά ενημερωτικά δελτία. 
 

Εκτελεστικός Διευθυντής/Αντιπρόεδρος/Ταμίας 
 

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

  
Αγαπητοί σύντροφοι και σύζυγοι - DDG5 Ένωση μελών πληρώματος. 
 
Ελπίζω ότι αυτή η ενημέρωση σχετικά με την επερχόμενη επανασύνδεσή μας θα ξεκαθαρίσει 
τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με αυτό το γεγονός.  ΝΑΙ, σχεδιάζουμε ακόμα να 
έχουμε την επανασύνδεσή μας στις 6-9Μαΐου, με πρόωρο check in διαθέσιμο το απόγευματης  
Τετάρτης, 5Μαΐου.   Ο χώρος  για την επανένωση  είναι η παραλία της Βιρτζίνια - Norfolk Hotel & 
Συνεδριακό Κέντρο στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια.   757-499-4400. Βεβαιωθείτε ότι τους 
ενημερώσετε ότι είστε με την Ένωση Μελών Πληρώματος DDG5. Μίλησα με τον συντονιστή 
μας στο ξενοδοχείο και με διαβεβαίωσε ότιτο  hotel έχει κάνει αρκετές αλλαγές και αναβαθμίσεις 
για να εξασφαλίσει την ασφάλειά μας κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας. Με ενημέρωσε 
επίσης ότι αυτή τη στιγμή  φιλοξενούν  επανασυνδέσεις και δεν είχαν προβλήματα σχετικά με 
την πανδημία COVID.   
 
Εάν πάτε στην ιστοσελίδα μας, TheBigNickel.Navy, θα μπορείτε να κατεβάσετε μια φόρμα και 
πληροφορίες σχετικά με την επανασύνδεσή μας.  Εκτυπώστε τη φόρμα "Εγγραφή 
επανένωσης", συμπληρώστε την και στείλτε την σε μένα με την πλήρως επιστρεπτέα 
προκαταβολή σας.  Η φόρμα επισυνάπτεται στο τέλος αυτού του ενημερωτικού δελτίου εάν  
δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από τη σελίδα επανένωσης  του 2021 στον ιστότοπο. 
Εάν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα,  μη διστάσετε να μου τηλεφωνήσετε ή να μου 
στείλετε μήνυμα στο  813-786-8958 ή να μου στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  
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gjohn11905@gmail.com και θα σας στείλω τη φόρμα. Επίσης, φροντίστε να ενημερώσετε τον  
Kirk Neuman  εάν έχετε προβλήματα, ώστε να μπορεί να βεβαιωθεί ότι τα πράγματα λειτουργούν 
σωστά στον ιστότοπο. 
 
Οι ταξιδιωτικοί πωλητές και το hotel περιμένουν από μένα να τους δώσω μια στενή εκτίμηση 
του αριθμού των πλοιοκτητών και των συζύγων που θα συμμετέχουν στις σχεδιαζόμενη 
εκδρομές κλπ. , so παρακαλώ επιτρέψτε μου να ξέρω αν σχεδιάζετε να ενωθούν μαζί μας στο 
Νόρφολκ στις 6-9 Μαΐου για μας 2021 DDG5 CMA Επανένωση. 
 
Με όλο το σεβασμό σε όλους σας! 
 
Ο συγκάτοικός σου, 
 
Glenn Johnson BT2 1964-1968, Εκτελεστικός Διευθυντής DDG5 Ένωση μελών πληρώματος 
(DDG5 CMA) 
 
 

Πρόεδρε 
 

 
ET3 Τζον Κούμπελλ(85 – 88): 63jcubells@gmail.com 

 
Ελπίζω όλοι να είχαν ένα καλόκαι ευτυχισμένο νέο έτος.  Η Stacy ήταν απασχολημένη με τη 
συγκέντρωση καλούδιων για τη σιωπηλή δημοπρασία Είμαστε και οι δύο πολύ ενθουσιασμένοι 
που βλέπουμε τους φίλους μας από προηγούμενες επανασυνδέσεις και ελπίζουμε να δούμε 
νέους φίλους μαζί μας για να απολαύσουμε το χρόνο που περάσαμε μαζί με τους Shipmates 
μας. Ας το κάνουμε την καλύτερη επανένωση. Τα λέμε  στο Νόρφολκ 

 
 

Η γωνία αμήν 
 

BM3 Γουέιν Μίλερ (65 – 68): Choicemedtrans@optonline.net 
 
Έχουμε λάβει ειδοποίηση για τη διαβίβαση των ακόλουθων μελών του πλοίου και των μελών 
της οικογένειας από το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο: 
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• SN Σαλβατόρε Φανσιιούλη, Ιταλικό Ναυτικό (1964 - 1965), 2008. 
• OS2 Greg Lee Reel (Ιούνιος 1975 - 1978), 18 Σεπτεμβρίου 2020.  Μπορείτε να δείτε τη 

νεκρολογία του εδώ. 
• SN Τόμας Ζουκόφσκι (Μάιος 1962 - Νοέμβριος 1964), 5 Σεπτεμβρίου 2020.  Ο Τομ ήταν 

ιδιοκτήτης σανίδας για το USS Biddle καθώς και για το USS Κλοντ Β. Ρίκετς.  Μπορείτε 
να δείτε τη νεκρολογία του  εδώ. 

Εάν έχετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα παραπάνω ή γνωρίζετε 
οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο που έχει περάσει ή πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε 
συνάδελφο στη Λίστα Βρύσης, επικοινωνήστε μαζί μου εδώ. 
 
 

Ένα Word από τον Webmaster 
 
 

 
19642013   

RD2 Kirk "VJ" Νιούμαν (7/64 - 3/68): Captain.Kirk@TheBigNickel.Ναυτικό 
ΤοΜπιγκΝίκελ.Ναυτικό –  USSClaudeVRicketts.Ναυτικό 

 

Ενημέρωση βάσης δεδομένων πληροφοριών κατά τη διάρκεια της αποστολής: 
Εργάζομαι συνεχώς για  τον καθαρισμό και την ενημέρωση της βάσης δεδομένων εγγραφής 
πληρώματος και έχω καταργήσει αρκετές καταχωρήσεις δεδομένων που δεν ήταν συνεπείς ή 
αντιγράφηκαν σε διάφορους πίνακες της βάσης δεδομένων.  Συνεχίζω επίσης να συνθέσω μια 
"καλή λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" από τον πίνακα βάσης δεδομένων εγγραφής και τον 
πίνακα βάσης δεδομένων Master Crew List (MCL).   Το MCL είναι ένα υπολογιστικό φύλλο του 
Excel περίπου 700+ συμπαικτών που υπηρέτησαν στο DDG-5 που δημιουργήθηκε από τον Carl 
Slack όλα αυτά τα χρόνια με βάση πληροφορίες από διάφορες άλλες ιστοσελίδες του Ναυτικού 
και βετεράνων στις οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι συνάδελφοι DDG-5 κάποια στιγμή.  Δεν 
βρίσκονται όλα τα ονόματα στο MCL στη βάση δεδομένων καταχώρησης τοποθεσίας και δεν 
βρίσκονται όλα τα ονόματα στη βάση δεδομένων στο MCL. 
 
Επειδή προσπαθώ να καθαρίσω τα πράγματα, στέλνω ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
μερικές φορές κατά τη διάρκεια του έτους για να δω αν οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που έχω στη βάση δεδομένων εγγραφής είναι καλές ή όχι.  (Στην 
πραγματικότητα, μόλις έστειλα ένα τέτοιο και "τεστ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου" την 
περασμένη εβδομάδα).   Εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι "κακή" παίρνω ένα 
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"αναπήδηση": μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποδεικνύει ότι το μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορούσε να παραδοθεί επειδή η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου δεν υπάρχει ή κάποιος άλλος φαύλος λόγος.  Από αυτό το ενημερωτικό δελτίο 
υπάρχουν 95 σύντροφοι εγγεγραμμένοι στον ιστότοπο που έχουν τώρα κακές διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έχω προσθέσει ένα κουμπί στην αρχική σελίδα θύρας του 
ιστότοπου που παραθέτει εκείνους τους συναδέλφους με κακές διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και θα το εκτιμούσα αν διαβάζετε αυτό, ότι θα αφιερώσετε λίγα λεπτά για να 
βεβαιωθείτε ότι το όνομά σας δεν υπάρχει.  Εάν είναι, 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 ονομάτων "εσφαλμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου".   
 
Επίσης, εξαιτίας αυτού, σας ζητώ να συνδεθείτε στον ιστότοπο και να ελέγξετε / ενημερώσετε 
τις πληροφορίες σας ή / και να διασφαλίσετε ότι τα στοιχεία εγγραφής σας είναι ακόμα εκεί και 
ενημερωμένα.  Οι οδηγίες για να γίνει αυτό βρίσκονται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου, 
προσβάσιμες κάνοντας κλικ στο κόκκινο κουμπί με τίτλο "Πώς να ελέγξετε / ενημερώσετε τις 
πληροφορίες εγγραφής σας" .  Επιπλέον, εάν δεν έχετε ακόμη   
εγγραφεί στον ιστότοπο,θα σας ενθάρρυνα να τοκάνετε αυτό.  Είναι εύκολο να γίνει και οι 
πληροφορίες που εισάγετε θα παραμείνουν ιδιωτικές εκτός από τις πληροφορίες του σκάφους, 
οι οποίες θα εμφανίζονται στο  DDG-5 Crew Roster.  Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι και 
συνδεθείτε στην ιστοσελίδα, θα μπορείτε να στείλετε email σε άλλους εγγεγραμμένους 
συντρόφους,  μέσω του Καταλόγου Πληρωμάτων,  καθώς και να ενημερώνεστε για τις 
δραστηριότητες της Ένωσης Μελών Πληρώματος DDG-5. Εάν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα 
εγγραφής, επικοινωνήστε  μαζί μου. 
 
Ψάχνω να αλλάξω τη διαδικασία σύνδεσης για τον ιστότοπο.  Since χρησιμοποιεί επί του 
παρόντος  τμήματα του λογισμικού   που χρησιμοποιώ για τα  φόρουμ πληρωμάτων.  Δεδομένου 
ότι τα Φόρουμ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όπως νόμιζα ότι θα ήταν και  το λογισμικό που 
χρησιμοποιώ είναι τώρα αρκετά χρόνια ξεπερασμένο,  εξεταζόμαστε τον αντίκτυπο στους 
υπάρχοντες εγγεγραμμένους χρήστες (που είστε εάν λάβατε το ενημερωτικό δελτίο μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).   Μόλις έχω κάτι που έχει σκεφτεί, θα βάλω έναν σύνδεσμο προς 
τη νέα ιστοσελίδα (την οποία ονομάζω αυτή τη στιγμή  Beta2.0.TheBigNickel.Navy) καθώς και 
θα στείλω μια έκρηξη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να το δοκιμάσετε και να μου πείτε τι 
σκέφτεστε.   Δίκαιη προειδοποίηση, όσο μεγαλώνω, τόσο πιο αργά γίνομαι, οπότε αυτό 
πιθανότατα θα πάρει λίγο χρόνο, οπότε μην κρατάτε την αναπνοή σας πολύ ����  ����. 
 
Αποθανόντες Σύντροφοι: 
Από την έναρξη της ιστοσελίδας, αρκετοί συνάδελφοι που νηογνώμησαν στον ιστότοπο έχουν 
περάσει.  Υπέδειξα αυτούς τους συναδέλφους στο Ρόστερ του Πληρώματος με κυανό 
χρωματιστό φόντο.  
 
Ακόμη και αν ένας σύντροφος δεν έχει εγγραφεί στον ιστότοπο ή απεβίωσε πριν από την 
έναρξή του, προσπαθώ να διατηρήσω μια σελίδα Taps τόσο για τα μέλη του πληρώματος όσο 
και για τα μέλη της οικογένειας εκείνων που υπηρέτησαν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της ζωής 
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του πλοίου.  Υπάρχουν πολλά ονόματα για τα οποία έχω πολύ περιορισμένες πληροφορίες.  Αν 
δείτε κάποιον στη λίστα για τον οποίο έχετε πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μου για να 
προσπαθήσω να ενημερώσω τις πληροφορίες του. 
 
Οικογενειακή εγγραφή: 
Η σελίδα οικογενειακής εγγραφής βρίσκεται στο ράφι εδώ και αρκετό καιρό.  Δοκιμάζω μερικά 
πράγματα που δεν λειτουργούν ακόμα.  Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος από ό, τι είχα 
αρχικά προγραμματίσει, αλλά συνεχίζω να βρίσκω νέες ιδέες και η εφαρμογή τους απαιτεί 
χρόνο.  Εξακολουθώ να ελπίζω να το έχω διαθέσιμο κάποια στιγμή στο μέλλον, οπότε να έχετε 
το νου σας στο πλαίσιο Σύνδεση / Εγγραφή στη σελίδα αρχικής θύρας. 
 
Επιθυμία μου με την Οικογενειακή Νηολόγηση είναι να διατηρήσω επαφή με τα μέλη της 
οικογένειας των θανόντων συμπατριωτών μου που θα ήθελαν να συνεχίσουν να λαμβάνουν 
πληροφορίες σχετικά με την Ένωση Μελών Πληρώματος DDG-5.  Αυτό δεν σημαίνει ότι τα 
μέλη της οικογένειας των ζωντανών συγκατοίκων δεν μπορούν να εγγραφούν.  Είναι ασφαλώς 
ευπρόσδεκτοι και αυτοί, αν το θέλουν. 
 
 
 

Μια λέξη από τον αποθηκευτή 
 

 
RD2 Κερκ "VJ" Νιούμαν (64 – 67): Storekeeper@TheBigNickel.Ναυτικό 

 
Σημείωση για την επανένωση2021 .   Από αυτό το ενημερωτικό δελτίο, δεν σκοπεύω να  
παρευρεθώ στην επανένωση.   Ως  αποτέλεσμα,  θα στείλω μερικά καπέλα, θα προκαλέσω 
νομίσματα και μπαλώματα στον Glenn Johnson προς πώληση  στην επανένωση.  Αν θέλετε να 
έχετε ένα νέο πουκάμισο για την επανένωση, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα 
παραγγελίας (που βρίσκεται στη σελίδα καταστήματος του πλοίου της ιστοσελίδας) και δώστε 
μου το το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορώ να συμπληρώσω την παραγγελία σας και να 
σας ταχυδρομήσω πριν από την επανένωση.  Αν θέλετε να παραλάβετε τα πουκάμισά σας από 
το ξενοδοχείο, σημειώστε ότι στη φόρμα παραγγελίας και θα το στείλω εκεί.   

Παρακαλώ σημειώστε ότι λόγω του COVID-19, ήταν πολύ δύσκολο για μένα να βρω έναν 
κεντητή  που είναι σταθερά ανοιχτός και ως εκ τούτου ήταν πολύ δύσκολο να παραγγείλω 
πουκάμισα και να κεντώ.   Δεν έχω διαθέσιμο απόθεμα πουκάμισων, καθώς    είναι 
απαγορευτικό για μένα προσωπικά.  Θα    πρέπει να πληρώσω από την τσέπη για να τα έχουν σε 
απόθεμα.   Έτσι  πρέπει να κάνω μια παραγγελία με το κεντήμα μου τη στιγμή που 
παραγγέλνετε και να τα βάλω να κάνουν το κέντημα όταν λαμβάνουν το πουκάμισο ή τα 

mailto:Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy?subject=Taps%20page%20information


πουκάμισα.  Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί και γι 'αυτό θα 
χρειαστώ τουλάχιστον ένα μήνα  προειδοποίησης της παραγγελίας σας. 

Ενημέρωση σχετικά με το κέντημα από αυτό το ενημερωτικό δελτίο.  Έπρεπε να βρω ένα 
άλλο κέντημα από τότε που αυτό που βρήκα έχει επίσης  κλείσει, για άλλη μια φορά λόγω της 
αύξησης των κρουσμάτων COVID-19 στην πολιτεία μας. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορώ να 
εγγυηθώ την παράδοση οποιωνδήποτε πουκάμισων πριν ή κατά τη διάρκεια της 
επανένωσης. 

Το κατάστημα πλοίων DDG-5  είναι ανοιχτό για επιχειρήσεις.  Τα αντικείμενα προς πώληση 
περιλαμβάνουν κύπελλα πλοίων, καπέλα πλοίων, μπαλώματα πλοίων, νομίσματα πρόκλησης, 
πουκάμισα πόλο και πουκάμισα τζιν (μακρύ και κοντό μανίκι).  Έχω υλοποιήσει μια νέα φόρμα 
παραγγελίας που μπορείτε τώρα να συμπληρώσετε on-line με κουμπιά στο κάτω μέρος για να 
αποθηκεύσετε ή / και να εκτυπώσετε τη φόρμα. Έχω επίσης ενημερώσει τη φόρμα παραγγελίας 
για να συμπεριλάβω τη χρήση αγορών με πιστωτική κάρτα.  Αυτή τη στιγμή δέχομαι Visa, 
Mastercard, Ανακαλύψτε και Αμερικανική Εξπρές. 

Λόγω των αυξήσεων των ταχυδρομικών τιμών, έπρεπε να αυξήσω τα έξοδα αποστολής στα 10 
$ για παραγγελίες κάτω των 50 $ και 15 $ για παραγγελίες άνω των 50 $. 

Επίσης, τώρα παίρνω πιστωτικές κάρτες για παραγγελίες.  Πρέπει ακόμα να συμπληρώσετε τη 
φόρμα παραγγελίας και να μου την στείλετε (είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω 
σαλιγκαριού).  Δεν έχω φτάσει στο σημείο της on-line παραγγελίας, αν και είμαι dallying με το 
πώς να το κάνουμε αυτό. 

Στη Ρεουνιόν του 2016, πήρα μερικά μοντέλα πλοίων από το Μουσείο Adams με μειωμένο 
κόστος.  Προειδοποίηση, αυτό είναι μικρής κλίμακας.  Αυτά είναι διαθέσιμα μέσω του 
Καταστήματος του Πλοίου για αποστολή $ 20 συν $ 10.  

  

https://thebignickel.navy/ShipsStore.html


Πρόγραμμα επανασύνδεσης 2021 
(Αυτό το χρονοδιάγραμμα υπόκειται σε αλλαγές) 

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021 
1430 – 2300: Δωμάτιο φιλοξενίας, όταν είναι επανδρωμένο 

1430 – 2300: Check-in, προεγγραφή, ρύθμιση 
 

Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021 
0800 – 2300: Δωμάτιο φιλοξενίας, όταν είναι επανδρωμένο 

0800 – 2300: Check-in, εγγραφή και επανασύνδεσή του 
1800 – 2100: Υποδοχή Επανένωσης 2020 

 
Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021 

0800 – 2300: Δωμάτιο φιλοξενίας, όταν είναι επανδρωμένο 
0800 – 2300: Check-in και εγγραφή (όταν είναι επανδρωμένο) 

0900 – 1600: Περιήγηση με λεωφορείο στο Νόρφολκ της Ναούτικα (USS Wisconsin), 
Περιήγηση στο Λιμάνι του Νόρφολκ 

(Μνημείο πληρώματος που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιοδείας) 
1900: Πάρτι πίτσας 

 
Σάββατο, 8 Μαΐου 2021 

0800 – 2300: Δωμάτιο φιλοξενίας, όταν είναι επανδρωμένο 
0800 – 2300: Check-in και εγγραφή (όταν είναι επανδρωμένο) 

0800 – 0900: Σύνοδος του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
0900 – 1100: Συνάντηση Πληρώματος Επανένωσης 2020 

Ελευθερία πληρωμάτων 
1800 – 2100: Δείπνο Επανένωσης 2020 (w/λοταρία) 

 
Κυριακή, 9 Μαΐου 2021 

0800 – 1200: Δωμάτιο φιλοξενίας, όταν είναι επανδρωμένο 
Καθαρισμός δωματίου φιλοξενίας 

  



2021 DDG-5 Εγγραφή επανένωσης 
Παραθεριστικό Πανδοχείο Βιρτζίνια Μπιτς - Νόρφολκ 

6 Μαΐου – 9 Μαΐου 2021 
Στείλτε αυτή τη φόρμα μαζί με τις επιταγές ή τα πιστωτικά σας στοιχεία το αργότερο την 1η Απριλίου 2021.  

Μετά από αυτήν τηνημερομηνία,  φέρτε τη φόρμα και την πληρωμή μαζί σας.  Επίσης, συμπληρώστε την  on-
line έρευνα επανένωσης. 

 
Εκτυπώστε τα ονόματα των συμμετεχόντων όπως θέλετε να εμφανίζονται στο σήμα ονόματος: 

Όνομα μέλους πληρώματος: ______Έτη στο πλοίο (δηλαδή, 7/64 – 3/68) ______ 
Σύζυγος/Έτερον ήμισυ: ___ 
Φιλοξενούμενος(-ες): _____ 
 
Η εγγραφή περιλαμβάνει χρήση της αίθουσας φιλοξενίας με σνακ και μη αλκοολούχα ποτά (BYOB για 
αλκοολούχα ποτά), σήματα ονόματος και καρφίτσα επανένωσης (1st  100 μητρώα). 
Αμοιβή μελών πληρώματος $55 = _____ 
 __ Ελέγξτε εάν ο σύζυγος / σημαντικός άλλος παρακολουθεί $ 40 = _____ 
Φιλοξενούμενοι Αριθμός συμμετοχής: ____ X $55 = _____ 
Αριθμός πάρτι πίτσας που παρακολουθεί: ____ X $10 = _____ 
Αριθμός περιοδείας που παρακολουθεί: ____ X $100 = _____ 
Αριθμός υποδοχής υποδοχής που παρακολουθεί: ____ X $0 = _____ 
(Δενυπάρχει  χρέωση για τη ρεσεψιόν για τη Ρεουνιόν του 2020 εκτός από το μπαρ μετρητών) 
Αριθμός δείπνου που παρευρίσκεται: ____ X $60 = _____ 
Πρόσθετη δωρεά ένωσης μελών πληρώματος DDG-5                              _____ 
Τέλη Συσχέτισης                   $10 = $10 
 
Συνολικό τέλος εγγραφής                   _________ 
 
         Ελέγξτε αν θέλετε να πληρώσετε μια ελάχιστη κατάθεση 20 $ (μη επιστρέψιμη) τώρα και το υπόλοιπο κατά το 
check-in στην επανένωση.   
Ποσό Κατάθεσης                                                                                                                                                                    ________ 
 
Υπόλοιπο εγγραφής επανένωσης που οφείλεται _________ 
 
Όνομα: _____ 
Διεύθυνση (1): ___ 
Διεύθυνση (2): ___ 
Τηλέφωνο: _____ 
Υπογραφή: _____ 
 
Η επιταγή καταβάλλεται στην Ένωση Μελών Πληρώματος DDG 5 . 

Αλληλογραφία σε: 
Ρεουνιόν DDG-5 2020 
C/o Γκλεν Τζόνσον 
55 Τρόπος Ουτίνα 
Άγιος Αυγουστίνος, FL 32084 

 
Κάντε κρατήσεις ξενοδοχείων απευθείας με το ξενοδοχείο (757-499-4400)ή χρησιμοποιήστε την ειδική φόρμα 
κράτησης στην ιστοσελίδα. Κάντε sure για να τους πείτε ότι είστε με την  DDG-5 Ένωση Μελών Πληρώματος. 
Δείτε τον ιστότοπο για περισσότερες  λεπτομέρειες. 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/virginia-beach/orfgr/hoteldetail
https://thebignickel.navy/2021Reunion.html
https://thebignickel.navy/2021Reunion.html


 


