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O ΚΥΡΙΟΣ ΑΡΚΑΝΤΙΝ – MR. ARKADIN 
Μια μεγάλη ταινία από έναν μεγάλο δημιουργό, τον  Όρσον Γουέλς, ο οποίος έγραψε το 

σενάριο, έκανε την σκηνοθεσία, κρατά έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, ενώ και 
το σενάριο βασίζεται στο δικό του, ομότιτλο, μυθιστόρημα που συγκαταλέγεται στα κορυ-

φαία του είδους. Ανάμεσα στο εκλεκτό επιτελείο των πρωταγωνιστών ξεχωρίζει και η επιβ-
λητική παρουσία της μεγάλης Ελληνίδας ηθοποιού Κατίνας Παξινού, που κρατά έναν μικρό 

αλλά κομβικό για την εξέλιξη της ταινίας ρόλο. 
 

 
 

Η πλοκή ξετυλίγεται μέσα από τους δύο κύριους χαρακτήρες, τον Γκρέγκορι Αρκάντιν, βα-
θύπλουτο μεγιστάνα με σκοτεινό όμως παρελθόν, και τον Γκι Βαν Στράτεν, φιλόδοξο νεα-
ρό τυχοδιώκτη, οι οποίοι μπλέκονται σ’ ένα θανατηφόρο παιγνίδι δύναμης, έρωτα και εξο-
υσίας. Ο Γκι  είναι ερωτευμένος με την κόρη του Αρκάντιν, την οποία όμως ο τελευταίος 

αγαπά παθολογικά. Κάποια στιγμή ο Αρκάντιν προσλαμβάνει τον Γκι για να ερευνήσει κά-
ποια σημεία από το σκοτεινό παρελθόν του αφού ο ίδιος πάσχει, όπως ισχυρίζεται, πάσχει 
από αμνησία. Σ’ όλην την διαδικασία της διερεύνησης, που φέρνει τον Γκι σε διάφορα μέρη 
του κόσμου, μια σειρά μυστηριωδών φόνων κάνει τον Γκι να πιστεύει ότι θα είναι το επό-
μενο θύμα. Η σύγκρουση των δύο ανδρών είναι αναπόφευκτη και ολοκληρωτική. Μήπως 
ήταν όλα μια πλεκτάνη του Αρκάντιν για να βγάλει τον Γκι από την μέση και να μην απο-
χωριστεί την κόρη του, ή μήπως ήσαν όλα μια επίδειξη δύναμης ενός μεγιστάνα που η 

παρουσία του (μέσα και από το επιβλητικό παρουσιαστικό του Γουέλς) αποκτά ακόμα και 
συμβολικές διαστάσεις παραπέμποντας στην δύναμη της εξουσίας που τα θέλει όλα δικά 
της; Θα εξελιχθούν όμως τα πράγματα όπως τα σχεδίασε ο Αρκάντιν; Ή θα πέσει ο ίδιος 

στην δική του παγίδα; 
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