ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΕΙΚΌΝΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ
ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΡΑΠΊΝΤ (SK RAPID)
■■ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΡΑΠΊΝΤ ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ.
Η παραδοσιακή μας ενότητα έχει τις ρίζες της στην αλληλεγγύη και στο μείγμα των οικογενειών, των γειτώνων και των εργατών. Έτσι από τότε μας ενώνει ο πράσινος και άσπρος
δεσμός. Αυτός μας ανέδειξε ως τον μεγαλύτερο και επιτυχέστερο ποδοσφαιρικό σύλλογο
της Βιέννης και της Αυστρίας. Για να προφυλάξουμε αυτή την σύνδεση, συναντιόμαστε
ως φίλοι της Ραπίντ, ως ίσοι με αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη.
■■ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΡΑΠΊΝΤ ΠΙΣΤΈΥΕΙ ΣΕ ΑΞΊΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΌΣΕΙΣ.
Το όνομα μας είναι και παραμένει αθλητικός σύλλογος Ραπίντ, „Sportklub Rapid“. Τα χρώματά μας είναι και παραμένουν πράσινο και άσπρο. Το σήμα μας είναι αμετάβλητο. Ανέκαθεν αγωνιζόμαστε με όλη μας την δύναμη για την επιτυχία και δεν εγκαταλείπουμε ποτέ.
Το „Rapid Viertelstunde“ (το τελευταίο τέταρτο της Ραπίντ) είναι έκφραση της διαρκούς
επιδίωξης της νίκης. Κατεβαίνουμε σε κάθε αγώνα με θάρρος και με συναίσθηση της ικανότητός μας. Ώς ομάδα είμαστε επιθετικοί, δυναμικοί και διαλέγουμε πάντοτε τον δρόμο
που μας οδηγεί κατευθείαν στον σκοπό μας. Τους αντιπάλους μας τους αντιμετωπίζουμε
σκληρά αλλά όχι αντιαθλητικά και με σεβασμό. Σε καλούς και κακούς καιρούς ζούμε το
πάθος μας και είμαστε υπερήφανοι και ανιδιοτελείς που συμετέχουμε στην δόξα της Ραπίντ.
■■ Η ΈΔΡΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΎ ΣΥΛΛΌΓΟΥ ΡΑΠΊΝΤ ΕΊΝΑΙ ΣΤΟ HÜTTELDORF.
Εδώ γίναμε μεγάλη ομάδα. Εδώ χτυπά η καρδιά του συλλογικού μας πολιτισμού. Η Βιέννη είναι η πόλη μας. Μας οδηγεί και εμείς την αντιπροσωπεύουμε. Πέραν αυτού είμαστε
σε όλη την Αυστρία παρόντες, ο σπουδαιότερος ποδοσφαιρικός σύλλογος της χώρας και
έξω από αυτήν ένα σημαντικό μέγεθος.
■■ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΡΑΠΊΝΤ ΕΊΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΌΣ.
Ο διαφορετικός κόσμος μας ήταν και είναι η κινητήριος μηχανή της επιτυχίας μας. Γι’αυτό και εξαιτίας της κοινωνικής μας ευθύνης για μια ανοιχτή κοινωνία, μπορεί κάθε άτομο
το οποίο θέτει το καλό της Ραπίντ σε προτεραιότητα στην σκέψη του και στις πράξεις του
να είναι φίλος της Ραπίντ. Ανεξαρτήτως φύλου, ανεξαρτήτως καταγωγής ή κοινωνικής
τάξης και ανεξαρτήτως του τρόπου ζωής του. Οι ρίζες μας είναι στο εργατικό κίνημα και
έχουμε ιδιαίτερη υποχρέωση να στηρίζουμε τους αδύναμους.
■■ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΌΣ ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΡΑΠΊΝΤ ΕΊΝΑΙ ΡΕΚΌΡ-ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΉΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΊΑΣ.
Η επιτυχία είναι για μας κληρονομιά και εντολή συγχρόνως. Ανεξαρτήτως σε ποιά διοργάνωση και σε ποιό μέρος του κόσμου παίρνουμε μέρος: Θέλουμε να πάρουμε την νίκη.
Για να πραγματοποιήσουμε αυτή την αποστολή, διοικούμε με σύνεση, με βλέμμα στην
εξέλιξη και με διορατικότητα. Συγχρόνως η ανεξαρτησία μας είναι το ανώτατο αγαθό. Με
αυτήν παραμένουμε πιστοί στις αξιές μας και μπορούμε να τις παραδόσουμε στους επόμενους φίλους της Ραπίντ. Έτσι εξασφαλίζεται οτι η κοίνη μας θέληση να παλαίψουμε και
να νικήσουμε, το πνεύμα της Ραπίντ, θα ζεί αιώνια.

