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«Ηρακλής: Η αρχή του  θρύλου» 

Α΄προβολή 
 
 
Περιπέτεια επικής κλίμακας ρίχνει φως στο σκοτάδι του μύθου γύρω από την πιο 
εμβληματική μορφή της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, τότε που οι υπερ-ήρωες ζούσαν 
ανάμεσα στους κοινούς θνητούς. 
 

Την Κυριακή 7 Απριλίου, στις 21:00, ο Alpha παρουσιάζει σε Α΄προβολή, την 
ιστορική  περιπέτεια «Ηρακλής: Η αρχή του θρύλου» (2014). Ο σκηνοθέτης Ρένυ 
Χάρλιν εμπνέεται από τη ζωή του ημίθεου ήρωα, η οποία αποτελείται από σκληρές μάχες 
και θρυλικές νίκες. Δίνοντας μια επική διάσταση στην ταινία, εστιάζει  τόσο στην ηρωική 
όσο και στη ανθρώπινη πλευρά του Ηρακλή. 
 
Στην αρχαία Ελλάδα του 1.200 π.χ. ο βασιλιάς της Τίρυνθας, Αμφιτρύων, εισβάλλει στο 

Άργος φέρνοντας την καταστροφή και το απόλυτο χάος. Ανήσυχη από τον βίαιο 
χαρακτήρα του και τη δίψα του για εξουσία, η σύζυγός του, βασίλισσα Αλκμήνη, 
προσεύχεται στη θεά Ήρα να τη βοηθήσει. Σύντομα, η Αλκμήνη θα φέρει στον κόσμο ένα 
παιδί, το οποίο ο Αμφιτρύωνας θεωρεί δικό του καρπό, αγνοώντας τη θεϊκή παρέμβαση. 
Θα τον ονομάσει Αλκίδη, όμως η Αλκμήνη γνωρίζει –μυστικά- ότι ο γιος της είναι ημίθεος 
και ότι το πραγματικό του όνομα είναι Ηρακλής. Ξέρει όμως επίσης, ότι η πραγματική του 
ταυτότητα δεν θα μείνει για πάντα κρυφή.  
Είκοσι χρονιά μετά, η απόρριψη από τον πατέρα του, ο απαγορευμένος έρωτάς του για 
την πριγκίπισσα Ήβη της Κρήτης, αλλά και οι μάχες που θα χρειαστεί να δώσει απέναντι 
στη διεφθαρμένη εξουσία και στους εχθρούς του, θα οδηγήσουν τον Ηρακλή στην πιο 
θρυλική αποκάλυψη τόσο για τον ίδιο όσο και για την ίδια τη χώρα του. Όμως, ο 
μεγαλύτερος ήρωας των Ελλήνων δεν θα ακολουθήσει τη μοίρα που θέλουν να του 
επιβάλλουν οι άλλοι, αλλά αυτή που θα φτιάξει μόνος του… 
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