Το "Θρίλερ” της Βέροιας - Η δολοφονία της 20χρονης Κικής Κούσογλου
Ο

φίλος

της

κοπέλας,

δολοφόνος

της,

Μουρατίδης,

κατάφερε

και

Δάνος
για

τέσσερις μήνες να ξεγελά τους
πάντες. Δήλωνε με πείσμα ότι
αγνοούσε το που μπορεί να
βρίσκεται η φίλη του και «ήλπιζε»
να βρεθεί και να είναι καλά. Έλεγε
πως εκείνο το βράδυ εκείνος με
την κοπέλα πήγαν μαζί στο σπίτι
του, αλλά εκείνη εξαφανίστηκε
από το δωμάτιό του όταν ο ίδιος
αποκοιμήθηκε. Τελικά, ο νεαρός δεν άντεξε και ομολόγησε. Σε μια σκηνή
ζηλοτυπίας τους, εκείνος θόλωσε και την στραγγάλισε. Άτομα που γνώριζαν
το ζευγάρι μιλούσαν για έναν Δάνο νευρικό, με εκρήξεις ζήλιας που δεν ήταν
λίγες οι φορές που άσκουσε σωματική βία σε βάρος της άτυχης κοπέλας. Με
το αυτοκίνητο του την μετέφερε σε ερημική τοποθεσία. Την επομένη, στο ίδιο
σημείο και με τη βοήθεια του ξαδέρφου του, έθαψαν την άτυχη κοπέλα στην
περιοχή του φράγματος «Ασωμάτων» του Αλιάκμονα. Η υπόθεση δικάιως
χαρακτηρίστηκε ως το "Θρίλερ της Βέροιας".
Το κίνητρο της δολοφονίας εκτιμάται πως ήταν το ερωτικό πάθος, καθώς η
κοπέλα φέρεται λίγο πριν από τη δολοφονία της να ζήτησε από το νεαρό να
διακόψουν την προβληματική τους σχέση.
Από τις 11 Απριλίου έως τις 11 Αυγούστου του 2005
κράτησε η σιωπή του δράστη. Επί τέσσερις μήνες οι
έρευνες των αστυνομικών αρχών παρέμεναν
άκαρπες, παρότι κινούνταν και προς την πλευρά του
24χρονου, χωρίς όμως να υπάρχουν βάσιμα στοιχεία
που να τον ενοχοποιούν και να επιτρέπουν την εις
βάρος του άσκηση διώξεων. Μάλιστα, ο ίδιος ο
δράστης εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές εκπομπές και δήλωνε ότι δεν γνώριζε
τίποτα.
Ωστόσο, η αγορά ενός φτυαριού και οι συχνές τηλεφωνικές επαφές που είχε
με τον ξάδερφό του τις επίμαχες μέρες του Απριλίου έσφιξαν τον κλοιό γύρω
από τον Μουρατίδη, που τα ξημερώματα της 11ης Αυγούστου ομολόγησε την

πράξη του, υποδεικνύοντας παράλληλα στις αστυνομικές αρχές την
τοποθεσία ταφής της 20χρονης.
Υπήρξε, ακόμη μαρτυρία μιας κοπέλας που είχε στο παρελθόν σχέση με τον
Δ. Μουρατίδη. Όπως η ίδια είχε τότε καταθέσει, όταν του είχε πει να
χωρίσουν εκείνος αντέδρασε αρχικά ήρεμα και τη ρώτησε αν θα ήθελε να την
πάει σπίτι της. Η κοπέλα παραξενεύτηκε από αυτή την παραδόξως ήρεμη
αντίδραση, αφού ήταν αλλιώς συνηθισμένη από τον τότε σύντροφό της. Όταν
έφυγαν με το αυτοκίνητο την πήγε σε μια ερημική τοποθεσία, τη χτύπησε και
την άφησε εκεί αβοήθητη
Ο Δαμιανός (Δάνος) Μουρατίδης αντιμετώπισε τις κατηγορίες της
ανθρωποκτονίας με πρόθεση και της περιύβρισης νεκρού και καταδικάστηκε
σε ισόβια κάθειρξη και ποινή φυλάκισης δύο ετών από το Μικτό Ορκωτό
Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, ενώ σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, με το
δικαίωμα η έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, καταδικάστηκε ο
ξάδελφος του δράστη, Παναγιώτης Κανέλλης, ο οποίος βοήθησε τον
κατηγορούμενο να κρύψει και να θάψει το πτώμα της κοπέλας.

