
Пишува:
Милева ЛАЗОВА

38  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 629 / 21.7.2006

43 ГОДИНИ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ВО СКОПЈЕ

ПОТСЕТУВАЊЕ
ПОТСЕТУВАЊЕ

Тој петок (26 јули 1963 година) часовниците 
запреа на судбоносните 5 и 17 минути, за да 
го означат најдолгиот ден во историјата на 
градот. Скопјани ги преживуваа своите нај-
тешки моменти.

Од трагедијата на Скопје целиот свет беше 
возбуден и се ангажираше за помош.

НИКОГАШ ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ 
БОЛКАТА КОЈА НИ ЈА НАНЕСЕ 

МАЈКАТА ПРИРОДА

Пред точно 43 години, 
на 26 јули 1963 година, 
во раните утрински ча-

сови од силен катастрофален 
земјотрес, Скопје беше до те-
мел разурнато така што мо-
ментно згасна вообичаеното 
животно пулсирање на еден 
убав град. Епицентарот на 
зем јотресот беше на самиот 
плоштад, тогаш именуван, 
"Слобода", а денес "Маке до-
нија", неговата силина беше 
6,1 степени според Рихте ро-
вата скала, а според Мерка-
лиевата 9 степени. Градот бе-
ше тешко оштетен, речиси 
збришан од Земјината топка. 
Неколку секунди беа довол-
ни тој да стане руина. Три ми-

нути по првиот потрес се слу-
чи и втор со ист интензитет 
(8,5 степени според Мерка-
лиевата скала), по кој сле ду-
ваа стотоци и стотици други 
земјотреси со помала сила. 

Тој петок часовниците за-
преа на судбоносните 5 и 17 
минути, за да го означат нај-
долгиот ден во историјата на 
градот. Скопјани ги прежи ву-
ваа своите најтешки момен-
ти. Нивниот град и гордост 
доживуваше катастрофа од 
неспоредливи размери, ток-
му пред дваесетгодишнината 
од ослободувањето и сло бод-
ниот живот. Силниот земјо-
трес разурна 30 до 40 отсто 
од објектите, но најтрагично 
е тоа што однесе 1.300 чо веч-
ки животи, 4.000 граѓани беа 
повредени, а повеќето од нив 
станаа инвалиди. Скоп скиот 
земјотрес се почув ству ва на 
простор од околу 50.000 ки-
лометри квадратни. Од пот-

ресот беа урнати 15.800 ста-
нови, а оштетени 28.000. По-
веќе од 200.000 луѓе остана 
без покрив над главата. 

Од трагедијата на Скопје 
целиот свет беше возбуден и 
се ангажираше. Меѓународ-
ниот Црвен крст упати апел 
до сите национални органи-
зации да организираат ис-
храна за скопските деца. Ху-
манитарните организации во 
многу земји пристапија кон 
собирање помош за Скопје. 
Обединетите нации веднаш 
по катастрофата презедоа ак-
тивности за плански и долго-
рочно да му се помогне на 
разурнатиот град. Во вре ме-
то кога екипи од стручњаци 
на ОН почнаа да пристиг ну-
ваат во Скопје, во седиштето 
на меѓународната организа-
ција беше речено: Скопје ќе 
биде споменик на човечката 

Во својата долга историја Скопје повеќе пати про па ѓало 
и одново се раѓало. На просторот меѓу селата Зло куќани и 
Бардовци постоел град Скупи, метропола на провинцијата 
Дарданија, кој во 518 година бил сосема разурнат од 
земјотрес. Тогаш биле урнати 24 градски тврдини. Потоа 
Скопје било изградено на денешното мес то. И новиот град 
не бил поштеден од сеизмички појави. Наредниот катас-
трофален земјотрес се случил во 1555 година. 

солидарност. За кратко вре-
ме, соборувајќи ги сите ре-
корди во градежништвото, 
домашната и странската гра-
дежна оператива ги приврши 
осумнаесетте приградски на-
селби. Освен тоа, беа сани-
рани и направени поцврсти 
од порано 8.113 станови во 
центарот на градот. Во Обе-
динетите нации беше фор ми-
ран посебен фонд за обнова 
и изградба на Скопје. На овој 
и на други начини на Скопје 
му пристигна помош од стран-
ство во износ од 347,9 ми-
лиони тогашни динари. Но, 
сепак најголема помош прис-
тигна од републиките и од 
покраините на поранешна Ју-
гославија. Благодарение на 
ваквата широка и несебична 
помош на домашната и на 
светската јавност, Скопје го 
доби своето второ најпоз на-
то име - град на солидар-
носта. 


