"Η Οµαδική ∆ουλειά και το Fair Play στα γήπεδα καλαθοσφαίρισης και στους
∆ρόµους µας”
- ∆ήλωση 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.
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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. ∆υστυχώς, 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.

