
 
"Η Ομαδική Δουλειά και το Fair Play στα γήπεδα καλαθοσφαίρισης και στους Δρόμους μας” 

- Δήλωση των πρωταθλητών της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Καλαθοσφαίρισης (ΣΧΕΔΙΟ) - 

 

 

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. 


