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"Team Work and Fair Play on the Basketball Court and on Our Roads”
Declaration by the Greek Basketball Champions
"Η Ομαδική Δουλειά και το Fair Play στα γήπεδα καλαθοσφαίρισης και στους Δρόμους μας”
- Δήλωση των πρωταθλητών της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Καλαθοσφαίρισης -

Σαν πρωταθλητές καλαθοσφαιριστές, γνωρίζουμε ότι μόνο μέσω της ομαδικής δουλειάς μπορούμε να
πετύχουμε.
Σαν επαγγελματίες, καταλαβαίνουμε τη σημασία του fair play για τη διατήρηση της εντιμότητας/ηθικής
ακεραιότητας μας.
Σαν ομάδα, έχουμε βιώσει ότι θέτοντας στόχους μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις επιδιώξεις μας.
Τη στιγμή που η καλαθοσφαίριση έχει σημασία μόνο για ορισμένους, η οδική ασφάλεια είναι ένα θέμα
που αφορά και επηρεάζει όλους μας. Για το λόγο αυτό καλούμε για ομαδική δουλειά και fair play για τη
διατήρηση της ασφάλειας στους δρόμους, τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού. Ζητούμε να οριστούν
στρατηγικοί στόχοι για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων.
1.2 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο παγκοσμίως σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα.
Εκατομμύρια περισσότεροι τραυματίζονται και μένουν ανάπηροι. Αλλά αυτά δεν είναι ατυχήματα. Είναι
γεγονότα τα οποία μπορούν να προληφθούν μέσω καθημερινής δράσης και προσοχής. Στόχος μας
είναι να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία σε αυτόν τον αγώνα και να ενθαρρύνουμε το σεβασμό για τους
κανόνες οδικής κυκλοφορίας.
Υπάρχουν κανόνες που βοηθούν τους χρήστες των οδών να αποφύγουν τις απώλειες ζωής, υγείας και
περιουσίας. Τα άτομα συχνά δεν αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα συμμόρφωσης με τους κανόνες
αυτούς, σκεπτόμενοι πως ένα λάθος, μια μικρή παράκαμψη των κανόνων ή ένα ολίσθημα της κρίσης
επηρεάζει μόνο αυτούς. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει σπάνια.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε να γίνουν πιο ασφαλείς οι δρόμοι;
• Να χρησιμοποιούμε ζώνες ασφαλείας – κάθε μέρα, κάθε στιγμή, τόσο οι μπροστά όσο και οι πίσω
επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο
• Να χρησιμοποιούμε εγκεκριμένα παιδικά συστήματα πρόσδεσης
• Να φορούμε κράνος κατά τη χρήση δικύκλων
• Να σεβόμαστε τα όρια ταχύτητας – υπάρχουν για κάποιον λόγο
• Να μην χρησιμοποιούμε κινητά τηλέφωνα ενώ οδηγούμε
• Να μην οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ και/ή φαρμάκων που προκαλούν υπνηλία
• Να μοιραζόμαστε με ασφάλεια το δρόμο με τους πεζούς και τους ποδηλάτες
Έχοντας τα παραπάνω στο μυαλό μας, όντας καλοί πολίτες και σύντροφοι στο δρόμο, μπορούμε να
μειώσουμε τον υψηλό αριθμό οδικών ατυχημάτων που συμβαίνουν στους δρόμους μας.
Το «βρώμικο» παιχνίδι είναι πάντα επιζήμιο για κάποιους. Ας αρχίσουμε τώρα να δουλεύουμε σαν ομάδα
και να παίζουμε τίμια στους δρόμους . Σαν αθλητές, επαφίεται σε εμάς να το επιβάλλουμε στο γήπεδο.
Είναι όμως ευθύνη όλων μας να το εφαρμόσουμε στο δρόμο.

As champion basketball players, we know it is only through team work that we can be successful.
As professionals, we understand the importance of fair play to maintain integrity.
As a team, we have experienced that by setting targets we can achieve our goals.
While basketball only holds significance for some, road traffic safety is an issue which affects us all.
We therefore call for team work and fair play in maintaining safe roads both across Greece and
elsewhere. We ask that strategic targets be set to achieve tangible results.
1.2 million people die in road traffic crashes every year worldwide. Millions more are injured and disabled. But these are not accidents. They are events that can be prevented through daily action
and awareness. Our aim is to engage society in this struggle and to encourage respect for the rules
of the road.
Regulations exit to help road users avoid the loss of life, health and property. Individuals often do not
recognize the importance of complying with road rules, thinking a mistake, a minor “bending” of the
rules or a lapse in judgment affects only them. Sadly, this is rarely the case.
What can we do to help make roads safer?
• Use seatbelts - every day, every time, both in the front and back of the car
• Use approved child restraint systems
• Wear approved helmets while riding two-wheelers
• Respect speed limits – they exist for a reason
• Do not use mobile phones while driving
• Do not drive whilst under the influence of alcohol and/or drugs
• Share the road safely with pedestrians and cyclists
By keeping these things in mind, by being a good citizen and fellow road user, we can reduce the
high rate of accidents which dominate our roads.
Foul play always ends up hurting someone. Let us start now to work as a team and play fair in traffic.
As athletes, it is up to us to enforce it on the court. But it is up to all of us to practice it on the road.

