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ΤΟ KINO KLUB ΥΠΟΤΙΤΛΙΖΕΙ 

 

 Στο Λιντενσάιντ, ένα µικρό 
χωριό στη Δυτική Γερµανία, υπήρχε µια 
κατασκήνωση διαφορετική από τις άλλες, 
όπου οι Αριστεροί έστελναν τα παιδιά 
τους. Ένα από αυτά τα παιδιά αφηγείται 
την ιστορία της οικογένειάς του στη 
Δυτική Γερµανία του 1960 και του 1970, 
και µέσα από τα µάτια του 
παρακολουθούµε τα γεγονότα που 
διαµόρφωσαν την ιστορία της Ευρώπης 
και ολόκληρου του πλανήτη, από το 
κίνηµα του ΄68 έως την πτώση του τείχους 
και την επανένωση της Γερµανίας. 
Ο συγγραφέας του οµώνυµου βιβλίου και 
πρωταγωνιστής του ντοκιµαντέρ, Ρίχαρντ 
Ντάβιντ Πρεχτ, δηλώνει:  
«Κάθε παιδική ηλικία είναι διαφορετική. 
Αλλά η δική µου παιδική ηλικία ήταν 
διαφορετική από τις άλλες παιδικές ηλικίες. 
Ανατράφηκα για µια ζωή που δεν µπορούσα 
να ζήσω και προετοιµάστηκα για µια 
κοινωνία, που δεν υπήρξε ποτέ…» 
 

  Richard David Precht, auf dessen 
gleichnamigem Buch der Dokumentarfilm 
LENIN KAM NUR BIS LÜDENSCHEID 
basiert, liefert die unverklärte Sicht auf das 
wichtigste Kapitel der jüngsten deutsche 
Geschichte - den freien naiven Blick eines 
Kindes und gleichzeitig ein Fallbeispiel, 
das die "68er" im Jubiläumsjahr 2008 in 
ein neues, mindestens so unterhaltsames 
wie erhellendes Licht rückt. Der Film ist 
eine liebevolle Auseinandersetzung mit der 
Wucht idealistischer Erziehung, die so 
fortschrittlich daherkam, aber nur schlecht 
auf die Zukunft vorbereitete. Mit 
ironischem und selbstironischem Blick 
zeichnen der Autor Richard David Precht 
und der Kölner Dokumentarfilmregisseur 
André Schäfer eine Kindheit in der 
westdeutschen Provinz nach - und bringt 
die großen Ereignisse jener Jahre in ganz 
andere, kleinere und sehr private 
Zusammenhänge. 
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Lenin kam nur bis 
Lüdenscheid-  
Meine kleine deutsche 
Revolution 

Ο Λένιν έφτασε µόνο  
ως το Λιντενσάιτ-  
Η µικρή µου γερµανική 
επανάσταση 


