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Σοκ στο Μονακό

Ο μυστηριώδης
θάνατος του
Γ. Κατσιάπη
Αναστάτωση στην
Ομογένεια του
Μονακό προκάλεσε
η τραγική απώλεια
του συζύγου της
Μαργαρίτας Λάτση.
Οι πληροφορίες για
την πτώση από το
μπαλκόνι και η ζωή
του υψηλόβαθμου
τραπεζικού στελέχους
στο Πριγκιπάτο

Της Δήμητρας Πανανού
d.pananou@realnews.gr

Η

είδηση του απρόσμενου θανάτου του Γιώργου Κατσιάπη, συζύγου της μικρότερης κόρης του καπετάν Γιάννη, Μαργαρίτας Λάτση, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στους αριστοκρατικούς και υψηλούς κύκλους του Μονακό. Οι
αρχικές πληροφορίες για αυτοκινητικό δυστύχημα
δεν επιβεβαιώθηκαν, με γνωστούς και φίλους του
υψηλόβαθμου τραπεζικού στελέχους που ζουν στο
Πριγκιπάτο του Μονακό να επιμένουν ότι ο Γιώργος
Κατσιάπης έχασε τη ζωή του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πέφτοντας στο κενό από το μπαλκόνι του έκτου ορόφου του διαμερίσματός του. Την
ίδια στιγμή, η μυστικοπάθεια των Αρχών του Μονακό, που αρνούνται να δώσουν λεπτομέρειες για
την τραγική είδηση του θανάτου τού συζύγου της
Μ. Λάτση, «φουντώνει» τις συζητήσεις στα λόμπι της
Κυανής Ακτής και της Ελβετίας. Οι άλλοτε συνεργάτες, φίλοι και γνωστοί του εκλιπόντος κάνουν λόγο
για έναν ευφυή τραπεζίτη και φιλήσυχο άνθρωπο,
που χάθηκε άδικα. Την περασμένη άνοιξη ο Γιώργος Κατσιάπης υπέβαλε παραίτηση από τη θέση
που κατείχε σε γνωστή τράπεζα του Πριγκιπάτου
και όσοι τον συναναστρέφονταν σημειώνουν με νόημα ότι υπήρχαν στιγμές που τον κυρίευε η θλίψη.
Κάποιοι άλλοι κάνουν λόγο για μια ασθένεια που
τον ταλαιπωρούσε τον τελευταίο καιρό, ενώ ήδη είχε συμπληρώσει την έκτη δεκαετία της ζωής του. Οι
άνθρωποι που γνώριζαν τον Γιώργο Κατσιάπη συνήθιζαν να εκφράζουν τον θαυμασμό τους για τον
εντυπωσιακό στην εμφάνιση άντρα της δευτερότοκης κόρης του Γιάννη Λάτση και τους «αριστοκρατικούς του τρόπους». Ακόμα και οι άντρες στα σαλόνια του Πριγκιπάτου ομολογούσαν ότι όσο περνούσε ο χρόνος ο Γιώργος Κατσιάπης γινόταν ολοένα και πιο γοητευτικός. Γιος πλούσιας οικογένειας

Ο Γιώργος Κατσιάπης
και η Μαργαρίτα
Λάτση παντρεύτηκαν
τον Ιούνιο του 1996
και απέκτησαν δύο
παιδιά. Ωστόσο,
σύμφωνα με
ανθρώπους από το
περιβάλλον τους, το
τελευταίο χρονικό
διάστημα βρίσκονταν
σε φάση διάστασης
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Σοκ στο Μονακό
Ελλήνων μεταναστών στην Αφρική, που όπως
επισημαίνουν καλά ενημερωμένες πηγές μετά
από χρόνια είδε τις επιχειρήσεις της να πέφτουν
έξω, ο Γιώργος Κατσιάπης αρχικά σταδιοδρόμησε ως broker στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Κατόπιν παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Μ. Λάτση, και ανέλαβε καίριες τραπεζικές θέσεις στην Ελβετία και στο Μονακό. Μέχρι εκείνη την τραγική ώρα που γεμίζει με μυστήριο τον επίλογο της ζωής του.

O Γ. Κατσιάπης έχασε τη ζωή
του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πέφτοντας
στο κενό από μπαλκόνι
του έκτου ορόφου
Το ζεύγος Κατσιάπη - Λάτση είχε επιλέξει από
το 1996 να ζει στο κοσμοπολίτικο Μόντε Κάρλο.
Οι δυο τους έφυγαν από την Ελλάδα αμέσως μετά τον γάμο τους. Ο Γιώργος Κατσιάπης υπήρξε από το 1997 έως και τον Απρίλιο του 2018
ο ισχυρός CEO της EFG Bank του Μονακό, μέλους της EFG International, ελβετικής τράπεζας εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Ζυρίχης
με παρουσία σε 35 χώρες. Στον όμιλο εργαζόταν από το 1989. Το 2018, όπως έγινε γνωστό,
αποχώρησε για λόγους υγείας, ωστόσο συνέχισε να παρέχει τις πολύτιμες υπηρεσίες του και
να συνεργάζεται με την τράπεζα, αφού ήταν ο
άνθρωπος -όπως ομολογούν παράγοντες του
τραπεζικού τομέα- που είχε στήσει την τράπεζα στο Μονακό.
Το ζευγάρι είχε επιλέξει να ζει μια ήσυχη ζωή,
μακριά από κάθε επίδειξη πλούτου και από θορυβώδεις εξόδους, χωρίς ποτέ να τους λείψουν
οι συναναστροφές με τους πιο σημαντικούς
υπηκόους του Πριγκιπάτου, ακόμα και με τον
ίδιο τον πρίγκιπα Αλβέρτο. Απέφευγαν τις συνεντεύξεις και τις δηλώσεις και συνειδητά έμεναν μακριά από τη δημοσιότητα.
Ωστόσο, το τελευταίο χρονικό διάστημα κάποια σύνεφα σκίαζαν τη σχέση τους και -όπως
αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον τουςβρίσκονταν σε φάση διάστασης στον γάμο τους.
Ο Γ. Κατσιάπης, άνθρωπος χαμηλών τόνων,
περνούσε τις περισσότερες ώρες της ημέρας
στο γραφείο του και σε επαγγελματικά ραντεβού, καθώς και τα βράδια με τα αγαπημένα του
πρόσωπα. Μαζί με τη Μ. Λάτση είχε αποκτήσει δύο παιδιά: τον Γιάννη, που πήρε το όνομα του παππού του, και την Τατιάνα. Τα παιδιά παρέμεναν προστατευμένα μακριά από τα
φώτα της δημοσιότητας και κανείς δεν θα γνώριζε τίποτα γι’ αυτά αν δεν είχαν γίνει σε ηλικία
12 ετών πρωταθλητές στο σκάκι, το αγαπημένο
τους άθλημα, στο οποίο είχαν εκδηλώσει το ταλέντο τους από νωρίς. Από μικρά έπαιρναν μέρος σε ευρωπαϊκά τουρνουά όπου και διέπρεπαν, κερδίζοντας βραβεία εκπροσωπώντας την
Ελβετική Ομοσπονδία Σκακιού. Σήμερα ο γεννημένος το 1998 Γιάννης Κατσιάπης περιγράφεται ως ένας δυναμικός και εξωστρεφής νέος.
Ζει πλέον το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στη
Γενεύη και όχι στο Μόντε Κάρλο. Η Τατιάνα είναι γεννημένη το 2001.

Ο γάμος
Μια από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή του
ζευγαριού Κατσιάπη - Λάτση, εκτός από τη γέννηση των παιδιών τους, υπήρξε ο γάμος τους
στην οικία της Εκάλης. Ολα τα μέλη της οικογένειας Λάτση είχαν μαζευτεί για να γιορτάσουν
το ευχάριστο γεγονός που έλαβε χώρα πριν από
περίπου 22 χρόνια, στις 26 Ιουνίου του 1996.
Τα Μέσα της εποχής κατέγραφαν με κάθε λεπτομέρεια τις πληροφορίες που έβγαιναν προς

ο Γιωργος Κατσιάπης
με τον πρίγκιπα
του Μονακό, Αλβέρτο

τα έξω με το «σταγονόμετρο» για το κοσμικό
γεγονός της χρονιάς. Μια από αυτές ήθελε τον
εφοπλιστή Γιάννη Λάτση να είναι ντυμένος στα
λευκά, με παπιγιόν και μπλε ελεκτρίκ μαντιλάκι στο σακάκι του και να υποδέχεται τους διάσημους προσκεκλημένους του, πολιτικούς, επιχειρηματίες, αλλά και φίλους της οικογένειας με
ένα πλατύ χαμόγελο χαράς και ικανοποίησης.
Καλεσμένος εκείνη τη βραδιά με στόχο να διασκεδάσει τους εκλεκτούς καλεσμένους ήταν ο
διάσημος pop star της μουσικής σκηνής, Ελτον
Τζον, ο οποίος είχε φτάσει στην Ελλάδα με το ιδιωτικό learjet του Λάτση. Ο εκκεντρικός καλλιτέχνης, στενός φίλος της οικογένειας, τραγούδησε αποκλειστικά στον γάμο του Γιώργου και της
Μαργαρίτας και δοκίμασε τα πλούσια εδέσματα, που του έμειναν αξέχαστα. Στη συνέχεια ο
γνωστός τραγουδιστής συντρόφευσε την οικογένεια Λάτση σε μίνι κρουαζιέρα στις ελληνικές
θάλασσες με τα yachts «Τurama» και «Rio Rita».
Εκτοτε το ζευγάρι και περισσότερο η Μ. Λάτση συνήθιζε να επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα, παίρνοντας μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις
στις οποίες ήταν καλεσμένη η οικογένεια Λάτση
και ευρισκόμενη συχνά στο πλευρό της μητέρας της, Εριέττας. Οπως πρόσφατα, στα μέσα
Σεπτεμβρίου, στην ονοματοδοσία του λιμανιού
της πόλης του Κατάκολου (γενέτειρας του Γιάννη Λάτση), που ονομάζεται πλέον Λιμάνι «Γιάννης Σ. Λάτσης». Η Μ. Λάτση είχε επισκεφτεί πέρυσι το καλοκαίρι ξανά την Ελλάδα, για να παρευρεθεί στα γενέθλια της ανιψιάς της, Εριέττας,
τα οποία γιορτάστηκαν στη Μύκονο.
Η οικογένεια αντάμωσε ξανά αυτές τις ημέρες, για την κηδεία του Γιώργου Κατσιάπη, τα
αίτια θανάτου του οποίου διερευνώνται ακόμη
από τις αστυνομικές Αρχές του Μονακό.
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