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По време на Третия райх в концентрационните лагери не
са убивани само евреи, синти и рома, а също и немци
хомосексуалисти. Това е паметник, издигнат в памет  на
хомосексуалистите и на хора от третия пол, убити по време
на фашистката диктатура.

Монумент, в чест на убитите евреи, по време на Третия Райх.

Паметник в чест на убитите синти и рома. За съжаление
паметникът е в ремонт. В дъното се вижда част сградата на
Райхстага, сега Бундестаг.

Монумент в Западен Берлин (Английската зона) в близост до Бранденбургската врата

Най-големият съветски
паметник в Германия.
Намира се близо до Трепто-
вер парк в Източен Берлин.

Море от цветя. Венци са
положени от президента,
канцлера, президента на
Бундестага и от много
посолства. Венец от българ-
ското посолство не видях на
монументите.

Празникът на 8 май по по-
вод освобождението от наци-
зма и фашизма бе отпразну-
ван, и то за първи път в Бер-
лин. Фелдмаршал Вилхелм
Кайтел подписва безусловна-
та капитулация на Германия
на 8 май 1945 в офицерското

казино на училището за са-
пьори в Берлин-Карлсхорст в
22:41 ч. берлинско време. Тъй
като в Москва по това време
е вече 9 май, Денят на побе-
дата се празнува в Русия и
други бивши съветски репу-
блики на 9 май.

За Западна Европа 9 май е
Денят на Европа, защото с
края на фашистката диктатура
в Германия и на Втората све-
товна война в Европа се от-
крива възможност за създава-
нето на Европейски съюз.

Обявяването на 8 май за

празничен, неработен ден в
Берлин , по повод 75 години от
края на Втората световна вой-
на, капитулацията на Германия
и края на фашисткия режим,
не е добре прието от дясно ра-
дикалните партии в Германия.
Празникът не се отбеляза в

цяла Германия. Тук не става
дума за симпатии към социа-
лизъм или наивни носталгии
по комунизма.

Речта на Бундеспрезиден-
та на Федерална република
Германия дава най-добре от-
говор на мотивите за обявя-

ването на този ден за празник.
Факт е, че без ден на побе-

дата нямаше да има Ден на
Европа. Втората световна
война показа, че една голяма
война не води до нищо доб-
ро, а до смърт, страдания, ми-
зерия и нищета.

Ратифицирането на капитулацията на Германия в Берлин-
Карлсхорст на 8.05.1945 година. Безусловната капитулация на
германския Вермахт беше вписана в декларация от Вермахта в
края на Втората световна война. Тя съдържа ангажимент за
прекратяване на боевете срещу съюзнически те си ли.
Капитулацията е подписана след неуспешни опити на германската
страна да преговаря на 6 май 1945 г. в нощта срещу 7.05.1945 г.
във Върховния щаб на Съюзните експедиционни сили в Реймс и
влиза в сила на 8 май. Тя бележи края на военните  действия
между националсоциалистическия германски райх и съюзниците.
Ратифицирането е било договорено, за да се гарантира, че
капитулацията ще бъде подписана от главнокомандващия вермахта
Вилхелм Кайтел и от началниците на германския флот и ВВС.
Германската делегация, пристигнала от Фленсбург, подписва
капитулацията на 8/9 май в голямата зала на офицерското казино
на училището за сапьори в Берлин-Карлсхорст. В Берлин-
Карлсхорст се е намирал и щабът на Червената армия.

Голямата зала на офицерското казино на 8. май 1945 г.
Фелдмаршал Кайтел е поставен умишлено в ъгъла на
главната маса при подписването.

При пристигането на германската делегация начело с фелдмаршал
Кайтел никой от присъстващите офицери от страна на съюзниците
не става и не отговаря на военния поздрав (вдигнатия жезъл).

В сградата на офицерското
казино в Берлин-Карлсхорст
днес се помещава  Нем-
ско-Руският музей. След ра-
тификацията на безусловна-
та капитулация в Берлин-
Карлсхорст на 8.05.1945 г.
немската делегация е била
помолена да напусне залата.
Съюзниците са отпразнува-
ли събитието с бурен банкет
и танци до 7 часа сутринта
на 9.05.1945 година.

Фоторепортаж
и историческа разходка:
ДИМИТЪР СТАНКОВ




