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Η κρίση που ζούμε σήμερα είναι πρωτόγνωρη και οι συνέπειες γίνονται αισθητές σε όλο τον κόσμο. 
 
 

Στις πρωτοφανείς συνθήκες πανδημίας που όλοι/ες αντιμετωπίζουμε και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε 
προβλέψει, ο ρόλος μας γίνεται ακόμη πιο απαιτητικός. 
Δεν είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης απέναντι στον Κορονοϊό όπως οι γιατροί, οι υπηρεσίες υγείας και 
το νοσηλευτικό προσωπικό τους οποίους ευγνωμονούμε για την προσπάθεια που κάνουν. 
 
 

Με το δικό μας τρόπο βέβαια ο καθένας και η καθεμία από εμάς βρισκόμαστε ήδη στο μέτωπο. 
Σε προσωπικό και ανθρώπινο επίπεδο διαχειριζόμαστε την ίδια αγωνία και συμμεριζόμαστε την ανησυχία για τις 
ευπαθείς ομάδες στις οποίες πιθανώς ανήκουν κάποιοι/ες από εμάς  ή εμείς οι ίδιοι.  
Η κρίση αυτή έχει προκαλέσει μια τεράστια αναταραχή στο σύνολο του κόσμου. Οι προτεραιότητες θα αλλάξουν. Οι 
οικονομίες έχουν σταματήσει. 
Είναι πολύ βασικό να διατηρήσουμε θετική των ψυχολογία των ανθρώπων μας και όπου αυτό είναι εφικτό, καθότι 
όπως είχε πει  ο Αριστοτέλης “Πόλεμος γαρ σχολείον αρετής εστί”. 
 
 

Έχουμε αναγκαστεί να αναβάλουμε όλους τους αγώνες αυτοκινήτου και καρτ έως το τέλος Μαΐου και πιστεύουμε 
ότι τότε θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα.  
Όπως επίσης  γνωρίζετε, το Παγκόσμιο Motorsport έχει αναβάλει τις εκδηλώσεις του τουλάχιστον έως τις αρχές του 
καλοκαιριού. Άλλα αθλητικά γεγονότα, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, αναβλήθηκαν. 
Η ΟΜΑΕ είναι ισχυρή και μαζί με την ΕΠΑ όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα μπορέσουμε να 
αναπρογραμματίσουμε τους περισσότερους αγώνες . 
Καθοριστικός παράγοντας στο να πραγματοποιηθεί αυτό χρονικά, είναι μόλις τα πράγματα με την κρίση αυτή 
γίνουν λίγο πιο ξεκάθαρα. 
Η ασφάλεια για την υγεία των Αθλητών, των Στελεχών των σωματείων και των αγώνων, των Ομάδων και των 
Θεατών είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. 
 
 

Σε δεύτερο επίπεδο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η επίδραση αυτών των έκτακτων συνθηκών στην οικονομία και στις 
επιχειρήσεις δεν θα είναι αμελητέα. Ειδικοί ανά τον κόσμο έχουν ξεκινήσει από σήμερα την εκτίμηση του μεγέθους 
του πλήγματος. Κατά τη Goldman Sachs, η κρίση αυτή δεν θα είναι ανάλογη με το οικονομικό τσουνάμι του 2008 
αλλά θα θυμίζει περισσότερο τις συνθήκες  μετά την 11η Σεπτεμβρίου με τη σταθεροποίηση και ανάκαμψη να 
υπολογίζονται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. 
 
 

Μας απασχολεί η επόμενη μέρα ως ΟΜΑΕ και θα είμαστε δίπλα σας για να δούμε κάτω από το πρίσμα αυτής της 
νέας πραγματικότητας.  Άλλωστε έχει γίνει μέρος της κουλτούρας μας και της ζωής μας τα τελευταία χρόνια, η 
πλοήγηση σε αχαρτογράφητα νερά.  Πρέπει να καταδείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε επανεκκίνηση απέναντι 
στον πανικό, τον φόβο και την απραξία. 

Όλα τα μέλη του ΔΣ της ΟΜΑΕ εργαζόμαστε από το σπίτι από τότε που αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα γραφεία 
μας όπως και το προσωπικό της Ομοσπονδίας, όταν και εάν χρειάζεται, και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για 
την ανταπόκριση και την ευελιξία που έχουν δείξει. 
 
 

Αν κάτι μας διδάσκει η προσπάθεια της φύσης να επικρατήσει έναντι του ανθρώπου, αυτό είναι διαχρονικά η 
επικράτηση του πιο ικανού και του πιο ευέλικτου. 

http://www.omae-epa.gr/
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Στο τέλος θα νικήσουμε και θα επιβιώσουμε αρκεί να προσαρμοστούμε επιτυχώς στα νέα δεδομένα, που 
αποτελούν για όλους μας μία αναμέτρηση με την ψυχραιμία, τη διορατικότητα και την ευελιξία μας. 
Η ΟΜΑΕ-ΕΠΑ είναι κοντά στα Σωματεία και τους Αγωνιζομένους και είναι πρόθυμη να βοηθήσει όπου χρειαστεί. 

Μαζί, πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε αυτή την τεράστια πρόκληση.  
 
 
Το Δ.Σ της Ο.Μ.Α.Ε. 

http://www.omae-epa.gr/

