
USS Κλοντ Β. Ρίκετς / (πρώην) USS Μπάιντλ DDG-5 
Το μεγάλο νικέλιο #27, Δεκέμβριος 2022 

 
 

Ενημερωτικό δελτίο σε γλώσσες MMD 
 
Αγγλικά: Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας. 
Γερμανία: Για το ενημερωτικό δελτίο στη γλώσσα σας, ελέγξτε τον ιστότοπο. 
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. 
 

 

Λυπάμαι για την καθυστέρηση αυτού του ενημερωτικού δελτίου. Υποτίθεται ότι θα έβγαινε τον 
περασμένο Αύγουστο, αλλά λόγω περιστάσεων με την αλλαγή της τοποθεσίας του Reunion από 
το Wilmington, NC στο Jacksonville, Fl και στη συνέχεια προσπαθώντας να οργανώσει μια 
περιοδεία και να αξιολογήσει το κόστος περιοδείας για να ενημερώσει τη φόρμα εγγραφής 
Reunion 2023, τρέχει πολύ αργά.  Ως αποτέλεσμα, αποφάσισα να το δημοσιεύσω χωρίς τη 
συμπερίληψη της φόρμας εγγραφής.  Μόλις καθοριστούν τα έξοδα περιοδείας και περιοδείας, η 
φόρμα εγγραφής reunion 2023 θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο στη σελίδα Reunion 2023 και 
θα δημοσιεύσω ένα ειδικό ενημερωτικό δελτίο με ενημερωμένη ατζέντα καθώς και τη φόρμα 
εγγραφής. 
 

Σχεδιασμός επανένωσης DDG-5 2023 
 
Στη συνάντηση του πληρώματος το Σάββατο της επανένωσης του 2021, ψηφίστηκε να 
πραγματοποιηθεί η επανένωση του 2023 στο Wilmington της Βόρειας Καρολίνας από την 
Πέμπτη 18 Μαΐου έως την Κυριακή 21 Μαΐου.  Ωστόσο, μετά από ένα χρόνο αναζήτησης και 
τον Glenn Johnson και τον John Cubells να επισκέπτονται το Wilmington αναζητώντας ένα 
κατάλληλο ξενοδοχείο υποδοχής, ανεπιτυχώς, το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποφάσισε να 
μεταφέρει το Reunion του 2023 στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.  
 
Οι ημερομηνίες της επανένωσης παραμένουν οι ίδιες. Το ξενοδοχείο υποδοχής θα είναι το 
παλιό αξιόπιστο DoubleTree από το Χίλτον Τζάκσονβιλ Riverfront.  Οι τιμές δωματίων για την 
επανένωση είναι: 119 $ για standard δωμάτια, 139 $ για δωμάτια μπροστά στο ποτάμι και 159 $ 
για Junior Σουίτες.  Οι τιμές των δωματίων ισχύουν για 3 ημέρες πριν και 3 ημέρες μετά τις 
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επίσημες ημερομηνίες της επανένωσης.  Περιλαμβάνεται επίσης δωρεάν πρωινό για μέχρι 2 
άτομα ανά δωμάτιο.  Για όσους οδηγούν στην επανένωση ή πετούν  και στη συνέχεια 
νοικιάζουν ένα όχημα, η στάθμευση χωρίς παρκαδόρο θα είναι δωρεάν (συνήθως $ 16 / 
διανυκτέρευση). 
 
Έχουμε επίσης μία συμπληρωματική Junior Σουίτα για τις τέσσερις επίσημες ημερομηνίες της 
επανένωσης (18 Μαΐου - 21 Μαΐου) και 1 αναβάθμιση σε Junior Σουίτα στην κανονική τιμή 
δωματίου ($ 119) που θα απονεμηθεί σε κλήρωση τη Δευτέρα 8 Μαΐου για όλους  τους ναύτες 
που έχουν στείλει τις εγγραφές  τους για την επανένωση μέχρι την 1η Μαΐου.  Οι νικητές θα 
ειδοποιηθούν μέσω email και μέσω της ομάδας Facebook DDG-5. 
 
Ηφόρμα εγγραφής στο Reunion 2023 βρίσκεται στο τέλος αυτού του ενημερωτικού δελτίου.  
Εκτυπώστε αυτήν τη σελίδα, συμπληρώστε την και στείλτε την μαζί με την επιταγή σας στον 
Glenn (διεύθυνση στη φόρμα).  Διαφορετικά, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα του ιστότοπου 
2023 Reunion, να ανοίξετε τη φόρμα εγγραφής εκεί (θα χρειαστείτε έναν αναγνώστη PDF), είτε 
να την εκτυπώσετε και να την συμπληρώσετε είτε να την συμπληρώσετε online, να την 
εκτυπώσετε και στη συνέχεια να την στείλετε μαζί με την επιταγή σας στον Glenn, και πάλι η 
διεύθυνσή του βρίσκεται στη φόρμα. 
 
Από την τελευταία μας επανένωση που πραγματοποιήθηκε το 2018 στο DoubleTree by Hilton 
Jacksonville Riverμπροστά, τώρα παρέχουν επίσης δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς από το 
ξενοδοχείο προς την πλατεία San Marco και πίσω.  Η πλατεία San Marco είναι μια ιστορική 
γειτονιά στο Τζάκσονβιλ γνωστή για τις ξεχωριστές μπουτίκ και γκαλερί τέχνης και την πλήρη 
τραπεζαρία που διαθέτει πολλά υπαίθρια καθίσματα καφέ και διάφορες επιλογές.  Θα χρειαστεί 
να κατεβάσετε την εφαρμογή τους και μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το λεωφορείο εδώ: 
Beach Buggy. 
 
Από  αυτό το ενημερωτικό δελτίο, σκεφτόμαστε να έχουμε μια ημερήσια περιήγηση στο St. 
Augustine της Φλόριντα, την παλαιότερη καθιερωμένη πόλη στις ηπειρωτικές Ηνωμένες 
Πολιτείες την Παρασκευή της επανένωσης.  Τα παλιά άλατα των ΗΠΑ θα έχουν την επιλογή 
του «εθελοντισμού» για μια λεπτομέρεια εργασίας στο USS Orleck DD-866. Εάν δεν νομίζετε 
ότι είστε μέρος της λεπτομέρειας του έργου, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 
περιοδεία του Αγίου Αυγουστίνου.   Εκτός από μερικές περιοχές, αυτό θα είναι μια αυτο-
ξενάγηση και μπορείτε να πάρετε το χρόνο σας επισκέπτονται όλα τα καυτά σημεία και άλλες 
εκδρομές διαθέσιμες (με επιπλέον κόστος) του Αγίου Αυγουστίνου.  Σχεδιάζουμε επίσης να 
έχουμε το Crew Memorial στο USS Orleck, αγκυροβολημένο ακριβώς απέναντι από το 
ξενοδοχείο μας, το Σάββατο και στη συνέχεια να περιηγηθούμε στο πλοίο.  Η μεταφορά από 
και προς το Oreck θα παρέχεται με ποτάμιο ταξί. 
 
Το δείπνο επανένωσης και η λοταρία θα πραγματοποιηθούν το βράδυ του Σαββάτου από το 
1800 έως το 2100. Σας ζητήθηκε να φέρετε ένα αντικείμενο ή αντικείμενα για τη λοταρία.  
Όποια αντικείμενα φέρετε δεν πρέπει απαραίτητα να είναι προσανατολισμένα στο Ναυτικό. 
Μετά το δείπνο θα συγκεντρωθούμε στην αίθουσα συσκέψεων για την τελευταία μας νύχτα 
αναπόλησης. 
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Το πλήρες (και πολύ προκαταρκτικό) πρόγραμμα για το Reunion 2023 μπορείτε επίσης να 
βρείτε στο τέλος αυτού του ενημερωτικού δελτίου. 
  



Εκτελεστικός Διευθυντής/Αντιπρόεδρος/Ταμίας 
 

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

  
 

Πρόεδρος 
 

 
ΕΤ3 Τζον Κάβελλς (85 – 88): 63jcubells@gmail.com 

Ναυπηγοί, 
 
Ελπίζω αυτό να σας βρει καλά. Η επανένωση του 2023 έρχεται γρήγορα. Η Πέμπτη 18 Μαΐου 
είναι η ημερομηνία έναρξης. Έχουμε προγραμματίσει μερικές συναρπαστικές 
εκδηλώσεις.  Πρώτα απ 'όλα εκεί τα σχέδια για την εκδήλωση του l ady που σχεδιάζονται ενώ οι 
άνδρες πηγαίνουν σε μια λεπτομέρεια εργασίας που επεξεργάζεται, Αν αυτό θα καρποφορήσει 
ή όχι δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Το Τζάκσονβιλ παρέλαβε ένα μουσειακό πλοίο, το USS 
Orleck DD-886.  Το πλοίο είναι αγκυροβολημένο απέναντι από το ποτάμι από το ξενοδοχείο. 
Όπως ίσως θυμούνται κάποιοι, είναι λίγα λεπτά με ένα θαλάσσιο ταξί.  
 
Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ζητά συγγνώμη για την αλλαγή τοποθεσίας από το Γουίλμινγκτον 
της Βόρειας Καρολίνας.  Αν και είναι μια όμορφηπόλη και το USS North Carolina είναι ένα 
wesome κεντρικό κομμάτι, το κόστος ήταν πολύ υψηλό.  Η απόφαση του Εκτελεστικού 
Συμβουλίου ήταν να μεταφερθεί η επανένωση στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα.  Το Double Tree 
by Hilton Jacksonville Riverfront έχει φιλοξενήσει αρκετές προηγούμενες επανενώσεις και 
συνεργάστηκε μαζί μας για να μειώσει το κόστος, δίνοντας παράλληλα στην Ένωση Μελών 
Πληρώματος DDG-5 μερικά ειδικά καταλύματα.  
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Οιγοφοί  μας μόλις έλαβαν νέα πουκάμισα από έναν νέο πωλητή. Είναι πλέον φθηνότερα (τιμή 
όχι ποιότητα) και έχουμε μια συμφωνία για προσαρμοσμένα κεντήματα σε πουκάμισα που 
παραγγέλθηκαν πριν από τον Μάιο του 2023. Ανατρέξτε στο Κατάστημα αποστολής για 
πληροφορίες. 
 
Ανυπομονούμε να δούμε τους συντρόφους σας. Όλοι περνάμε υπέροχα. 
 
Ούριοι Άνεμοι και Θάλασσες, 
 
Τζον Κύβελς 
ΕΤ3 85-89 
 
 

Η γωνιά αμήν 
 

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

• MM1 Στίβεν Γουέιν Γκόσνελ (1982(?) - 1985), 12 Μαΐου 2021. Μπορείτε να δείτε τη 
νεκρολογία του εδώ 

• EMC Μπράντλεϊ Ρ. Σικ (Οκτώβριος 1976 έως Δεκέμβριος 1979), 17 Απριλίου 2022. 
Μπορείτε να δείτε τη νεκρολογία του εδώ. 

• RMSA Φρέντι Α. Χαμ (1975 - 1977), 11 Αυγούστου 2022. Μπορείτε να δείτε τη 
νεκρολογία του εδώ. 

• Λοχαγός Τζόζεφ Φράνσις Κινγκ (25 Ιουνίου 1976 - 7 Απριλίου 1978), 8 Αυγούστου 2022. 
Μπορείτε να βρείτε τη νεκρολογία του εδώ. 

• Κρίστα Ζάπ, σύζυγος του FTM2 Wolf Dieter Zapp (FGN Ιούλιος 64 - Δεκέμβριος 65) - 
Απρίλιος 2022. 

• Κέρτις Ρίτσαρντ (Ρίκι) Μαλέτ (1977 – 1978) – 20 Αυγούστου 2014. 
• BTFN Τίμοθι Λούις Μαλέτ (1977 – 1978) – 1 Οκτωβρίου 2022. 
• Ρίτσαρντ Μπέλσκι (USN 1959 - 1962), θείος του Τζον Κάβελς - 14 Σεπτεμβρίου 2022. 
• SM3 Μπιλ Χιθ (1972 - 1974), 28 Νοεμβρίου 2022. Μπορείτε να δείτε τη νεκρολογία του 

εδώ. 

Εάν έχετε περισσότερες πληροφορίες για οποιοδήποτε από τα παραπάνω ή γνωρίζετε 
οποιονδήποτε άλλο ναύτη που έχει περάσει ή πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε ναύτη 
στη Λίστα Taps, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μου εδώ. 
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Ένα Word από τον Webmaster 

 
 

 
19642013   

RD2 Κερκ "VJ" Νόιμαν (7/64 - 3/68): Captain.Kirk@TheBigNickel.Ναυτικό 
Το Πολεμικό Ναυτικό – USSClaudeVRicketts.Ναυτικό 

 

Ενημέρωση βάσης δεδομένων πληροφοριών Shipmate: 
Εργάζομαι συνεχώς για τον καθαρισμό και την ενημέρωση της βάσης δεδομένων crew 
registration και έχω αφαιρέσει αρκετές καταχωρήσεις δεδομένων που δεν ήταν συνεπείς ή 
αντιγράφηκαν σε διάφορους πίνακες στη βάση δεδομένων.  Συνεχίζω επίσης να ενημερώνω μια 
"καλή λίστα email" από τον πίνακα βάσης δεδομένων εγγραφής στέλνοντας απεριοδικά 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλες τις καταχωρημένες διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στην τρέχουσα καλή λίστα email. Εάν πρέπει να λάβω μια "αναπηδημένη" 
απάντηση, υποδεικνύοντας ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι ενεργή, θα 
τοποθετήσω αυτήν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη λίστα κακών μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα την αφαιρέσω από την καλή λίστα και θα ενημερώσω τη λίστα 
κακών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του 
ιστότοπου κάνοντας κλικ στο κόκκινο κουμπί στη δεξιά πλευρά της σελίδας.  Θα πρέπει να 
ελέγχετε αυτήν τη λίστα κάθε τόσο συχνά για να δείτε αν είστε καταχωρημένοι. Εάν είστε, 
επικοινωνήστε μαζί μου το συντομότερο δυνατόν με την ενημερωμένη / αλλαγμένη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και θα ενημερώσω τη βάση δεδομένων.  
 
Επιπλέον, εάν δεν έχετε ακόμη εγγραφεί στον ιστότοπο, θα σας ενθάρρυνα να το κάνετε.  Είναι 
εύκολο να το κάνετε και οι πληροφορίες που εισάγετε θα παραμείνουν ιδιωτικές εκτός από τις 
πληροφορίες επί του σκάφους, οι οποίες θα εμφανίζονται στο DDG-5 Crew Roster.  Εάν είστε 
ήδη εγγεγραμμένοι και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα μπορείτε να στείλετε email σε άλλους 
εγγεγραμμένους συμπαίκτες, μέσω του καταλόγου πληρώματος, καθώς και να ενημερώνεστε 
για τις δραστηριότητες της Ένωσης Μελών Πληρώματος DDG-5. Εάν έχετε ερωτήσεις ή 
προβλήματα με την εγγραφή, επικοινωνήστε μαζί μου. 
 
Εργάζομαι για  την αλλαγή της διαδικασίας σύνδεσης για τον ιστότοπο.  Since χρησιμοποιεί επί 
του παρόντος τμήματα του λογισμικού που χρησιμοποιώ για το Crew Forums και since τα 
φόρουμ δεν έχουν χρησιμοποιηθεί όπως νόμιζα ότι θα ήταν και το λογισμικό που χρησιμοποιώ 
έχει πλέον ενημερωθεί έτσι ώστε να είναι πιο δύσκολο για μένα να ενσωματώσει τα πράγματα, 
θέλω να κάνω την αλλαγή.  Εξετάζω τον αντίκτυπο στους υπάρχοντες εγγεγραμμένους χρήστες 
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(που είστε εάν λάβατε το ενημερωτικό δελτίο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).  Μόλις έχω 
κάτι δουλεμένο επάνω, θα βάλω μια σύνδεση με το νέο site (το οποίο είμαι επί του παρόντος 
κάλεσε Beta2.0.TheBigNickel.Navy) καθώς και να στείλετε μια έκρηξη ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για να το δοκιμάσετε και επιτρέψτε μου να ξέρω τι σκέφτεστε.  Δίκαιη 
προειδοποίηση, όσο μεγαλώνω, τόσο πιο αργά παίρνω, οπότε αυτό πιθανότατα θα διαρκέσει 
λίγο, οπότε μην κρατάτε την αναπνοή σας πολύ καιρό ���� .  Επίσης δίκαιη προειδοποίηση ο 
ιστότοπος Beta2.0 απέχει πολύ από το να ολοκληρωθεί (ή να λειτουργεί), οπότε μην εκπλαγείτε 
από αυτό που βλέπετε. 
 
Από αυτό το ενημερωτικό δελτίο, δεν έχω σημειώσει μεγάλη πρόοδο, καθώς είναι αρκετά 
περίπλοκο και γίνομαι πιο τεμπέλης όσο περνάει ο καιρός. 
 
Αποθανόντες ναυτικοί: 
Από την έναρξη του ιστότοπου, αρκετοί ναυτικοί που εγγράφηκαν στον ιστότοπο έχουν 
περάσει.  Έχω υποδείξει αυτούς τους συμπαίκτες στο Ρόστερ πληρώματος με κυανόχρωμο 
φόντο.  
 
Ακόμα κι αν ένας ναύτης δεν έχει εγγραφεί στον ιστότοπο ή έχει πεθάνει πριν από την έναρξή 
του, προσπαθώ να διατηρήσω μια σελίδα Taps τόσο για τα μέλη του πληρώματος όσο και για 
τα μέλη των οικογενειών εκείνων που υπηρέτησαν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της ζωής του 
πλοίου.  Υπάρχουν πολλά ονόματα που αναφέρονται για τα οποία έχω πολύ περιορισμένες 
πληροφορίες.  Εάν 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 
σχεδίαζα αρχικά, αλλά συνεχίζω να βρίσκω νέες ιδέες και η εφαρμογή τους απαιτεί χρόνο.  
Εξακολουθώ να ελπίζω να το έχω διαθέσιμο κάποια στιγμή στο μέλλον, οπότε έχετε το νου σας 
στο πλαίσιο Σύνδεση / Εγγραφή στη σελίδα Home Port. 
 
Επιθυμία μου με την Οικογενειακή Εγγραφή είναι να διατηρήσω επαφή με εκείνα τα μέλη της 
οικογένειας των αποθανόντων ναυτικών 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 ναυτικών δεν μπορούν να εγγραφούν.  Είναι σίγουρα 
ευπρόσδεκτοι και αν το επιθυμούν. 
 
 
 

Λίγα λόγια από τον Αποθεματοποιητή 
 

http://beta2.0.thebignickel.navy/
https://thebignickel.navy/Taps
mailto:Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy?subject=Taps%20page%20information
mailto:Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy?subject=Taps%20page%20information


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

 
Από  το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο, ο John Cubells και εγώ συνεργαστήκαμε για να κεντήσουμε 
πουκάμισα και καπέλα. Ο Τζον έχει ένα κέντημα που χρησιμοποιεί στο Λονγκ Άιλαντ και τώρα 
έχουμε στήσει μαζί τους για να κεντούμε πουκάμισα (τζιν και πόλο) και καπέλα (μόνο καπέλα 
navy ball).  Καθώς αυτές οι τιμές στα πουκάμισα έχουν κάπως μειωθεί και  τα μακρυμάνικα 
πουκάμισα (τόσο το τζιν όσο και το πόλο) είναι πλέον μόνο ειδική παραγγελία. Μπορείτε να 
δείτε τις νέες τιμές στην ενημερωμένη Φόρμα Παραγγελίας.  

Το κατάστημα πλοίων DDG-5 είναι ανοιχτό για επιχειρήσεις.  Τα είδη προς πώληση 
περιλαμβάνουν κύπελλα πλοίων, καπέλα πλοίων, μπαλώματα πλοίων, νομίσματα πρόκλησης, 
μπλουζάκια πόλο και πουκάμισα τζιν (μόνο κοντομάνικα).  Έχω εφαρμόσει 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.  Προς το παρόν δέχομαι τη Visa, τη 
Mastercard, την Ανακάλυψη και την Αμερικανική Εξπρές. 

Λόγω των αυξήσεων στις ταχυδρομικές τιμές και τη συσκευασία, έπρεπε να αυξήσω τα έξοδα 
αποστολής σε 15 $ για παραγγελίες κάτω των 50 $ και 20 $  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 email είτε μέσω ταχυδρομείου).  Δεν 
έχω φτάσει στο σημείο της on-line παραγγελίας, αν και είμαι dally με το πώς να το κάνουμε 
αυτό. 

Στο Reunion του 2016, πήρα μερικά μοντέλα πλοίων από το Μουσείο Adams με μειωμένο 
κόστος.  Προειδοποίηση, αυτό είναι μικρής κλίμακας.  Αυτά είναι διαθέσιμα μέσω του Ship's 
Store για αποστολή $ 20 συν $ 10. 

https://thebignickel.navy/ShipsStore.html


Προκαταρκτικό πρόγραμμα επανένωσης 2023 
(Αυτό το πρόγραμμα ενδέχεται να αλλάξει) 

Τετάρτη, Μάιος 17, 2023 
1430 – 2300: Δωμάτιο φιλοξενίας, όταν είναι επανδρωμένο 

1430 – 2300: Early check-in, προεγγραφή, ρύθμιση 
 

Πέμπτη, Μάιος 18, 2023 
0800 – 2300: Δωμάτιο φιλοξενίας, κατόπιν επάνδρωσης 

0800 – 2300: Άφιξη, εγγραφή και επανασύνδεση 
1800 – 2100: 2023 Δεξίωση Επανένωσης 

 
Παρασκευή, Μάιος 19, 2023 

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

0900 – 1600: Περιοδεία και πιθανή ομάδα εργασίας στο USS Orleck 
1900: Πάρτι πίτσας 

 
Σάββατο, Μάιος 20, 2023 

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

0800 – 0900: Συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
0900 – 1100: 2023 Συνάντηση πληρώματος επανένωσης 

1200: Μνημείο πληρώματος (Τόπος: USS Orleck DD-866) 
Ελευθερία πληρώματος 

1800 – 2100: Δείπνο Επανένωσης 2023 (χωρίς λοταρία) 
 

Κυριακή, Μάιος 21, 2023 
0800 – 1200: Δωμάτιο φιλοξενίας, κατόπιν επάνδρωσης 

Καθαρισμός δωματίου φιλοξενίας 
  


