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Υπνόσακοι από την INTERAMERICAN για τους σεισμόπληκτους 
κατοίκους του Αρκαλοχωρίου στην Κρήτη 
 

Γιάννης Καντώρος: επιτακτική η ανάγκη για  την ασφαλιστική κάλυψη έναντι σεισμού 
 
Οι μνήμες από τον σεισμό των 6,2 βαθμών, που έπληξε την περιοχή Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου Κρήτης 
στις 27 Σεπτεμβρίου, είναι νωπές στην καθημερινότητα των κατοίκων, που δεν έχει βρει ακόμη 
κανονικούς ρυθμούς. Μεγάλος είναι ο αριθμός κατοίκων που παραμένουν σε προσωρινές λύσεις 
στέγασης, ενώ οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονται.  
 
Ο σεισμός και η πλούσια σεισμική ακολουθία προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές και καθίζηση - 
μετατόπιση εδάφους. Αποτέλεσμα ήταν στα χωριά Αρκαλοχώρι, Πατσίδερος, Ρουσσοχώρια και 
Αρχοντικό να σημειωθούν ζημιές και να καταστούν, σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, ακατάλληλα 
για χρήση 3.906 σπίτια, καθώς και πλήθος επαγγελματικών χώρων (180), δημοσίων κτηρίων και ναών 
(211), ακόμη και βοηθητικών χώρων (562 στάβλοι και αποθήκες) για χρήση. Πολλά κτήρια είχαν 
επιβαρυνθεί, άλλωστε, από τον προηγηθέντα σεισμό του Ιουλίου. 
 
Η INTERAMERICAN, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, βρέθηκε κοντά στην τοπική κοινωνία και ο τομέας 
Εταιρικών Υποθέσεων & Υπευθυνότητας σε συνεργασία με το Γραφείο Πωλήσεων Ηρακλείου Κρήτης 
παρέδωσαν στην τοπική Αυτοδιοίκηση Μίνωα Πεδιάδος σημαντική ποσότητα υπνόσακων, καθώς και 
χρηστικά είδη για τις καθημερινές ανάγκες. Στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου έχει δημιουργηθεί 
μεγάλος καταυλισμός με σκηνές, πέρα από τη διάθεση δωματίων από ξενοδοχεία και συνεπώς, οι 
υπνόσακοι πρακτικά είναι πολύ χρήσιμοι . 
 
Όπως είναι γνωστό, η σεισμική επικινδυνότητα στην Κρήτη είναι ιδιαίτερα υψηλή, δεδομένου ότι 
βρίσκεται στο τοξοειδές τεκτονικό ρήγμα καταβύθισης της αφρικανικής πλάκας κάτω από την πλάκα 
του Αιγαίου. Το τόξο καθιστά την Κρήτη εκτεθειμένη σε μια από τις πιο ενεργές σεισμικές ζώνες στην 
Ευρασία, με ιστορικό μεγάλων σεισμών. 
 
Οι καταστροφές από τον σεισμό του Σεπτεμβρίου έφεραν ξανά στην επικαιρότητα το μείζον ζήτημα 
ασφάλισης έναντι των σεισμών. «Όπως σε όλες τις καταστροφές από ακραία φυσικά φαινόμενα -είναι 
χαρακτηριστικές αυτές από τις πυρκαγιές, τις καταιγίδες και τις πλημμύρες πέρυσι και φέτος- και για 
τον κίνδυνο του σεισμού παραμένει επιτακτική αναγκαιότητα συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα για την ασφαλιστική κάλυψη περιουσιακών στοιχείων» τονίζει ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων 
Σύμβουλος της INTERAMERICAN. «Χρειάζεται κατανομή των αποζημιωτικών υποχρεώσεων, που δεν 
μπορεί να σηκώσει συνολικά το κράτος, η οποία να περάσει στη νομοθεσία με ξεκάθαρους όρους 
ασφαλιστικής ευθύνης και διαχείρισης από τις εταιρείες κάτω από αυστηρή κρατική εποπτεία, όπως 
γίνεται στην ασφάλιση οχημάτων» συμπληρώνει ο επικεφαλής της εταιρείας. 
 
Φωτογραφία: 
Ο συντονιστής του Γραφείου Πωλήσεων Ηρακλείου Κρήτης της INTERAMERICAN, Μανώλης 
Παπαδημητράκης με συνεργάτες του Γραφείου, κατά την παράδοση των υπνόσακων και λοιπών 
χρηστικών ειδών στο Αρκαλοχώρι. 


