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Ideas  Αστυνοµία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

David Kait: Από τα ΜAΤ των Εξαρχείων και την ΑΟ
Ποντίων, στo Χόλιγουντ

Πριν από λίγες ηµέρες το Forbes αναρωτήθηκε έαν ο David Kait (σ.σ. που γεννήθηκε
Νταβίντ Καϊτίδης) είναι ο πρώτος αξιωµατικός της αστυνοµίας που θα γίνει επαγγελµατίας
ηθοποιός. Ας του δώσουµε λίγο χρόνο να το αποδείξει µέσα από την δουλειά του και ας
ακούσουµε από τον ίδιο όπως ξετύληξε το κουβάρι της ζωής του στο NEWS24/7 την
πορεία του από την Σκύδρα και την Έδεσσα στην υπηρεσία των ΜΑΤ και από εκεί σε µία
δεύτερη, πιο λαµπερή καριέρα στην Αµερική.

H ιστορία του ξεκινάει µε την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την επιστροφή χιλιάδων
οµογενών από την περιοχή του Καυκάσου. Οι γονείς του, που εγκατέλειψαν την
πρωτεύουσα της σηµερινής Γεωργίας, Τυφλίδα και µαζί µε αυτή µία στρωµένη ζωή – ο
πατέρας του ήταν µηχανολόγος µηχανικός και η µητέρα του χηµικός µηχανικός - για µία
καλύτερη τύχη, περιπλανήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Βορείου Ελλάδας και από την
Σκύδρα όπου γεννήθηκε το 1991 ο Νταβίντ Καϊτίδης κατέληξαν στην Έδεσσα.

 

 

 

 

 

 

 

Τερµατίζοντας το 2017 στον Μαραθώνιο του Σαν Φραντσίσκο σε 3 ώρες και 47 λεπτά

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζωηρό και δραστήριο παιδί ο µικρός Νταβίντ θα ακολουθήσει µία φορά τους γονείς τους
στην βιβλιοθήκη της πόλης και θα ανακαλύψει νέους κόσµους να ανοίγονται µπροστά
του. «Το καλοκαίρι, που δεν είχαµε σχολείο, περνούσα ώρες ολόκληρες και διάβαζα το
ένα βιβλίο πίσω από το άλλο. Ακόµη και αυτά που δεν ήταν της ηλικίας µου. Εκεί
γνώρισα και αγάπησα τα βιβλία του Καζατζάκη».

Πίσω στο σπίτι της οικογένειας Καϊτίδη, που ήταν πλέον αυτό µίας τυπικής ελληνικής
οικογένειας υπήρχε η “πίεση” για καλούς βαθµούς. Για τον David δεν ήταν δύσκολο
καθώς όπως λέει τα “έπερνε τα γράµµατα”. Σηµαιοφόρος από το δηµοτικό, στο Γυµνάσιο
και στο Λύκειο απουσιολόγος για έξι συνεχόµενα χρόνια. Την χρονία που έδωσε
πανελλήνιες συγκέντρωσε 19.500 µόρια καταφέρνοντας να µπει στην ζηλευτή κατηγορία
των “πρώτων των πρώτων” και να τιµηθεί από το πρόγραµµα αριστείας της Eurobank
αλλά και την συντοπίτισσα του, τότε, Υπουργό Παιδείας Άννα Διαµαντοπούλου.

 

 

 

 

 

 

 

H στιγµή της βράβευσης του ως Πρώτος των Πρώτων του 2009 από την τότε Υπουργό Παιδείας Άννα Διαµαντοπούλου

 

 

 

 

 

 

 

 

Η φλόγα του Καυκάσου έκαιγε βαθιά µέσα του και παρά τους άριστους βαθµούς ήταν και
ένα όργισµένο νιάτο καταφέρνοντας αν και απουσιολόγος να έχει τις περισσότερες
απούσιες στην τάξη του. Ιδιαίτερα αθλητικός τύπος δέθηκε µε το ποδόσφαιρο το οποίο
υπήρξε µία από τις «ζωές» του καθώς έπαιξε σε αρκετές οµάδες. «Η πρώτη µου επαφή
µε την µπάλα σε οµάδα ήταν σε ηλικία 5 χρονών και δεν σταµάτησα µέχρι που
µετακόµισα στην Αµερική. Ήµουν πολύ τυχερός γιατί είχα ένα πολύ καλό προπονητή τον
κ. Κώστα Παρίση ο οποίος µας έµαθε να αθλούµαστε µε νοοτροπία επαγγελµατία αν και
ήµασταν µαθητές που παίζαµε ερασιτεχνικά. Με το που τελείωσα το σχολείο και κατέβηκα
Αθήνα άρχισα να ασχολούµαι πιο ζεστά. Ξεκίνησα από την Νέων στην Ηλιούπολη η
οποία τότε έπαιζε στην Football League, έγινα αρχηγός στην Νέων και µετά πέρασα στην
οµάδα των ανδρών. Oι υποχρεώσεις µου όµως µε την σχολή δεν µου επέτρεψαν να
προπονούµε στον βαθµό που πρέπει για επαγγελµατία αθλητή και έτσι συνέχισα το
ποδόσφαιρο, που το αγαπώ και µου λείπει, σε πιο µικρές οµάδες όπως στα Κριεζά στην
Εύβοια και στην ΑΟ Ποντίων στον Πειραιά».

Επιστροφή στον “πρώτο των πρώτων” Νταβίντ, ο οποίος είχε επιλέξει στο
µηχανογραφικό των Πανελληνίων ως πρώτη του επιλογή την Σχολή Αξιωµατικών της
Αστυνοµίας. «Γνωρίζουµε καλά πως είναι τα πράγµατα στην ελληνική επαρχία σε ότι
αφορά την επαγγελµατική αποκατάσταση. Εγώ δεν ξέφυγα από την πεπατηµένη. Από
παιδί δεν µπορούσε να περάσει από το µυαλό µου ότι υπάρχει κάποια άλλη διέξοδος
πέρα από το να εργαστώ στον δηµόσιο τοµέα. Δυστυχώς υπήρχε γύρω µου η νοοτροπία
της ασφάλειας του δηµοσίου µε την “θεσούλα”, την σταθερή ασφάλιση και την πορεία
προς την σύνταξη. Σαν άνθρωπος του αθλητισµού και της δράσης είδα στο πρόσωπο
της Αστυνοµίας µία θέση στο δηµόσιο αλλά όχι στο γραφείο γιατί δεν τα πηγαίνω και
τόσο καλά µε τους κλειστούς χώρους».

Για την επιλογή του αυτή δεν θα το µετανιώσει «Η Σχολη Αξιωµατικών της Αστυνοµίας
ήταν ενα µεγάλο σχολείο για εµένα και το επίπεδο των µαθηµάτων ιδιαίτερα υψηλό.
Ακόµη και σήµερα που έχω φύγει από τον χώρο µαθήµατα που έχω διδαχθεί στην σχολή
τα συναντώ µπροστά µου και µου είναι ιδιαίτερα χρήσιµα. Θεωρώ σηµαντικό ότι την ίδια
στιγµή που οι συνοµήλικοι προσπαθούσαν να βρουν τα πατήµατα τους η σχολή µε είχε
βοηθήσει να ωριµάσω και να έχω µία πιο κατασταλαγµένη είκονα». Η χρονιά που θα
περνούσε την πόρτα της Σχολής ήταν και η χρονία που η Ελλάδα θα έµπαινε στα
µνηµόνια και ενώ όλων οι δουλειές έπαιρναν την κατιούσα αυτή των αστυνοµικών
χτυπούσε διπλοβάρδιες ώστε να “αντεπεξέλθει στις αυξηµένες απαιτήσεις”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πορεία του David Kait στην Ελληνική Αστυνοµία από την αποφοίτηση του στην σχολή Αξιωµατικών της Αστυνοµίας
ως την ένταξη του στην ΥΑΤ

 

 

 

 

 

 

 

Η αποφοίτηση του το καλοκαίρι του 2013 και η ένταξη του στην Υποδιεύθυνση
Αποκατάστασης Τάξης – τα πάλαι ποτέ ΜΑΤ – θα τον βρουν παρόν σε ένα από τα
σηµαντικότερα γεγονότα της δεκαετίας. Το βάπτισµα πυρός θα το πάρει στο Κερατσίνι
λίγη ώρα µετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα. «Οι ταραχές ήταν πρωτόγνωρες για
εµένα. Χωρίς ιδιαίτερη εµπειρία καθώς είχα ενταχθεί στην µονάδα πριν από ένα µήνα
βρέθηκα σε µία από τις βίαιες καταστάσεις που θα αντιµετώπιζα τα επόµενα τρία χρόνια
στην Αστυνοµία. Εκείνη την στιγµή δεν σκέφτεσαι τίποτα, δεν υπάρχει χρόνος να
σκεφτείς το παραµικρό, αλλά έστω και στιγµιαία αναρωτιέσαι αν θα καταφέρεις να βγεις
ζωντανός από όλα αυτά που συµβαίνουν γύρω σου. Ουσιαστικά ήµουν ακόµη ένα παιδί
και δεν το κρύβω ότι έννοιωσα τον µεγαλύτερο φόβο που είχα βιώσει µέχρι τότε στην ζωή
µου. Το βράδυ που γύρισα σπίτι από την ταχυπαλµία δεν µπόρεσα να κοιµηθώ».

Την παραπάνω εµπειρία µαζί µε µία ακόµη περίπτωση όπου κόντεψε να καεί ζωντανός
όταν σε µία αλλαγή βάρδιας στα Εξάρχεια, αντεξιουσιαστές επιτέθηκαν µε βόµβες
µολότωφ στην κλούβα της αστυνοµίας, καταγράφει ως τις πλέον έντονες στην έως τώρα
πορεία του στο αστυνοµικό σώµα. «Διαφορετικά τα βλέπεις τα πράγµατα όταν είσαι απ’
έξω, διαφορετικά τα βλέπεις όταν είσαι εντός. Εγώ χαίροµαι που τα είδα από πολύ µέσα
και τώρα έχω την δυνατότητα να τα δω και από απόσταση. Όπως σε όλες τις δουλειές
υπάρχουν άνθρωποι που είναι καλοί επαγγελµατίες και αυτοί που δεν είναι και τόσο. Σε
αυτό δεν διαφέρουν τίποτα τα ΜΑΤ. Εγώ προσπάθησα να κάνω όσο καλύτερα γίνεται την
δουλεία, τίποτα περισσότερα και τίποτα λιγότερο.

Όταν έχεις να κάνεις µε συγκρούσεις είναι µία ιστορία που είναι εξ ορισµού δύσκολη. Η
αποστολή των ΜΑΤ είναι πολύ συγκεκριµένη και είναι ταραχές. Είτε αυτές είναι στους
δρόµους, είτε στα γήπεδα, είτε σε διαδηλώσεις. Τα ΜΑΤ λειτουργούν σε καταστάσεις που
δεν είναι όµορφες και όσο να προσπαθήσεις δεν υπάρχει όµορφος τρόπος να το
προσεγγίσεις αυτό το θέµα. Η ιστορία αυτή είναι βαµµένη µε άσχηµα χρώµατα από την
αρχή».

Την περίοδο των δακρυγόνων ο David θα γνωρίσει τον έρωτα της ζωής του χάρη στον
οποίο θα αλλάξει κεφάλαιο. «Η κοπέλα µου τότε, και σήµερα σύζυγος µου, η Victoria,
είναι Αµερικανίδα. Από µικρός είχα µία κλήση στην διοίκηση επιχειρήσεων και στην
Σχολή τα µαθήµατα διοίκησης ήταν αυτά που κέντριζαν περισσότερο το ενδιαφέρον.
Συζητώντας το µαζί της βρήκαµε ένα σχετικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα στο Σαν
Φρανσίσκο. Πριν από δύο χρόνια, πήρα άδεια άνευ αποδοχών από την υπηρεσία µου
και κάθισα ξανά στα θρανία αυτή την φορά στον τοµέα της διοίκησης επιχειρήσεων».

Η Αµερική είναι η χώρα των ευκαιριών και ο Νταβίντ Καϊτίδης θα αποδείξει ότι δεν αξίζει
να αφήνεις καµία ευκαιρία χαµένη γιατί ποτέ δεν ξέρεις που µπορεί να σε οδηγήσει. «Η
Victoria είναι φωτογράφος, όταν έψαχνα µία δουλειά που θα µπορούσα να κάνω
παράλληλα µε τις σπουδές µου, µου είπε “γιατί δεν πας να γίνεις µοντέλο”. Ήµουν τόσο
άσχετος µε τον τοµέα που δεν ήξερα καν ότι τα µοντέλα πληρώνονται για αυτό που
κάνουν. Φωτογραφήθηκα, έφτιαξα το book µου, βρήκα ατζέντη αλλά µέσα µου δεν
πίστευα ότι αυτό το πράγµα θα δουλέψει.

Το Σαν Φρανσίσκο διαθέτει 5-6 µεγάλα πρακτορεία, µέσα σε λίγο διάστηµα δέχτηκα
σχεδόν από όλα πρόταση να συνεργαστώ. Στα δύο χρόνια που δουλεύω έχω πάρει
µέρος σε παραγωγές για την Google, την Hilton, την BMW, την Dolby και άλλες µεγάλες
εταιρείες. Μετά τον πρώτο µήνα όµως άρχισαν να έρχονται προτάσεις πέρα από την
φωτογράφιση που ήθελαν κάτι παραπάνω, την δυνατότητα υποκριτικής. Στάθηκα πολύ
τυχερός καθώς βρήκα µία καλή σχολή υποκριτικής όπου µε το που είδα µία παράσταση
των µαθητών της κάτι έκανε κλικ µέσα µου και είπα “εδώ ανήκω”. Έβαλα το 150% των
δυνάµεων µου και από τότε τα πράγµατα άρχισαν να γίνονται όλο και πιο σοβαρά µέρα
µε την ηµέρα».

Monark Campaign
from David Kait
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Ο David Kait, όπως είναι πλέον το καλλιτεχνικό του όνοµα, έχει συµµετάσχει ήδη σε δύο
θεατρικές παραστάσεις στο Σαν Φρανσίσκο, η µία από αυτές ήταν ο Μάκβεθ του
Σαίξπηρ, έχει κάνει περάσµατα από αρκετές τηλεοπτικές σειρές και ετοιµάζεται να δει τον
Σεπτέµβριο τον εαυτό του στο πανί καθώς συµµετείχε στην αβάπτιστη ακόµη νέα ταινία
του Christopher Coppola.

Τα βήµατα του τον φέρνουν όλο και πιο κοντά και στο Λος Ατζελες και το Χόλιγουντ
καθώς όπως παραδέχεται στο γειτονικό Σαν Φρανσίσκο η παραγωγή είναι µικρή. Πριν
από λίγες ηµέρες βρέθηκε στο φεστιβάλ ελληνικού κινηµατογράφου που
πραγµατοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Καλιφόρνια. «Ήταν µεγάλη µου χαρά που είδα
από κοντά ανθρώπους που θαύµαζα την δουλεία τους όπως τον κ. Τάσο Μπουλµέτη, τον
Φαίδωνα Παπαµιχαήλ, τον Σωκράτη Αλαφούζο που θυµόµουν από παιδάκι στην Λάµψη
και ακόµη µεγαλύτερη χαρά που είδα ότι στην Ελλάδα γίνονται αξιοπρόσεκτες και
ενδιαφέρουσες ταινίες. Για εµένα ήταν ξεχωριστή εµπειρία και έκπληξη να δω αυτά που
έζησα στην ζωή µου µερικά χρόνια πριν µέσα από την ταινία Χρόνια Πολλά του Χρίστου
Γεωργίου όπου ο πρωταγωνιστής της είναι ένας αξιωµατικός των ΜΑΤ στην Αθήνα της
κρίσης».

Παραδέχεται ότι ποτέ ως παιδί δεν είπε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός όταν µεγαλώσει, όµως
σήµερα που έχει κάνει βήµατα που άλλοι θα προσπαθούσαν χρόνια για να τον φθάσουν,
θεωρεί ότι όλο αυτό βρισκόταν µέσα του και απλώς δεν είχε εκφραστεί. «Κάτι που µε
ενδιέφερε από πολύ µικρή ηλικία, δεν ξέρω γιατί, ήταν η ανάλυση ψυχολογίας. Στα βιβλία
του Καζατζάκη που µε αυτά µεγάλωσα προσπαθούσα να καταλάβω γιατί λειτουργούσε µε
τον τρόπο που λειτουργούσε ο κάθε χαρακτήρας, το οποίο είναι µεγάλο κοµµάτι της
δουλείας µου τώρα. Κοντολογίς, είχα τις τάσεις όµως δεν είχα τα λόγια να πω αυτό που
νιώθω, να το περιγράψω µε χαρακτηρισµούς καριέρας».

 

Για το µέλλον, και µετά από όσα έχει ζήσει, έχει µόνο ένα µότο «Ποτέ µην λες ποτέ.
Όπως έλεγα ότι ποτέ δεν θα πάω στην Αµερική έτσι δεν µπορώ να πω ότι δεν θα
επιστρέψω στην Ελλάδα. Με ενδιαφέρει να εδραιωθώ εδώ ιδανικά και να κάνω ταινίες οι
οποίες όταν επιστρέφει ο θεατής στο σπίτι του να σκέφτεται το νόηµα τους πριν πέσει στο
κρεβάτι. Δεν ξέρω όµως που θα µε βγάλει, έχω την όρεξη, την διάθεση και την πίστη να
το κυνηγήσω όσο πιο πολύ γίνεται. Ακόµη και να µην το πετύχω τουλάχιστον θα ξέρω ότι
το έχω προσπαθήσει µε όλες µου τις δυνάµεις».

 

- Ευχαριστούµε τον David Kait για την παραχώρηση των φωτογραφιών

Κωστής Χριστοδούλου

Πηγή:  news247.gr
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Πρόσφατες Αναρτήσεις

Συνελήφθη επ' αυτοφώρω
καλλιεργητής ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες το απόγευµα, σε χωριό
της Δυτικής Αχαΐας...

Κορονοϊός: 58.365 έλεγχοι την Πέµπτη
για την εφαρµογή των µέτρων - Πού
παραβίασαν το ωράριο και δεν
φορούσαν µάσκες

Εντατικοί έλεγχοι πραγµατοποιούνται σε
όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνοµίας...

Στον εισαγγελέα η έρευνα της
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος
για το «κανένα παιδί µε µάσκα στο
σχολείο»

Στον εισαγγελέα αποστέλλονται,
πιθανόν και σήµερα, τα στοιχεία της
έρευνας...

Δύο νεκροί σε εκτροπή
αυτοκινήτου σε κανάλι [pics,vid]

Δύο άτοµα, ένας άντρας και µια
γυναίκα µαζί µε το σκυλάκι τους
βρήκαν τραγικό θάνατο...

Ροζ κοκαΐνη είχε το ζευγάρι που
έσπασε την καραντίνα στη Μύκονο

Νέα στοιχεία για το πάρτι στη Μύκονο,
όπου ένα ζευγάρι έσπασε την
καραντίνα...

Ηλεκτρονικά θερµόµετρα για τα
Τµήµατα Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγµένης

Η Ένωση Αστυνοµικών Ν/Α Αττικής
διένειµε ηλεκτρονικά θερµόµετρα στις
Υπηρεσίες της Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγµένης.

ΠΟΥ: Τα παιδιά από 12 ετών και
άνω πρέπει να φορούν µάσκα
όπως και οι ενήλικες

Τα παιδιά από την ηλικία των 12 ετών
και άνω θα πρέπει να φορούν
προστατευτική µάσκα...

Νέα σύλληψη για ναρκωτικά από
την Β’ Ο.Π.Κ.Ε. Καρπενησίου

Συνελήφθη ηµεδαπός, χθες (20-08-
2020) το βράδυ στο Καρπενήσι....

Στο Δέλτα του Έβρου ο Στεφανής -
Στην "πρώτη γραµµή" µε τους
φαντάρους

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άµυνας
Αλκιβιάδης Στεφανής, µετέβη σήµερα,
Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Απονοµή πτερύγων νέων
αλεξιπτωτιστών στη ΣΧΑΛ

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020
στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ)
στον Ασπρόπυργο,
πραγµατοποιήθηκε η τελετή
απονοµής...

Δέκα συλλήψεις για τα χθεσινά
περιστατικά στη Μόρια

Δέκα (10) άτοµα (-7- ηµεδαποί και -3-
αλλοδαποί), συνελήφθησαν µετά από
οργανωµένη αστυνοµική επιχείρηση...

Θετικοί στον κορονοϊό 32
αστυνοµικοί - Έκτακτα µέτρα από
την ΕΛ.ΑΣ

Μεγάλη είναι η ανησυχία έχουν
προκαλέσει τα πολλά κρούσµατα
κορονοϊού στην Ελληνική Αστυνοµία.

"Σκούπα" της ΕΛ.ΑΣ. στην
Πελοπόννησο µε 78 συλλήψεις σε
ένα 24ωρο

Στο πλαίσιο αντιµετώπισης της
εγκληµατικότητας, καθώς και της
διαµόρφωσης ασφαλών συνθηκών
διαβίωσης των πολιτών...

Βίντεο: Ο άγριος καβγάς του
αρχηγού της Μάντσεστερ στη
Μύκονο

Το φως της δηµοσιότητας είδε το
βίντεο του καυγά του αρχηγού της
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι
Μαγκουάιρ, στη Μύκονο.

Άνδρας µε κορωνοϊό "το έσκασε"
από το νοσοκοµείο - Σε καραντίνα
οι αστυνοµικοί που τον συνέλαβαν

Μια οµάδα τεσσάρων αστυνοµικών
που διενεργεί ελέγχους για την πάταξη
του παρεµπορίου στη Θεσσαλονίκη
συνέλαβε χθες...
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Επιστροφή στη κορυφή
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Ελλάδα Σώµ. Ασφαλείας Ένοπ. Δυνάµεις Όπλα Crimewall Τροµοκρατία Οικονοµία Πολιτική Κόσµος

Ζωή Ideas Τεχνολογία

Χρησιµοποιούµε cookie για την εξατοµίκευση περιεχοµένου και διαφηµίσεων, την
παροχή λειτουργιών κοινωνικών µέσων και την ανάλυση της επισκεψιµότητάς µας.
Επίσης, κοινοποιούµε πληροφορίες σχετικά µε την από µέρους σας χρήση του
ιστότοπού µας στους συνεργάτες κοινωνικών µέσων, διαφήµισης και αναλύσεων.
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