
ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΚΛΑΨΩ,ΣΙΓΑ ΜΗΝ 
ΦΟΒΗΘΩ

Παύλος Φύσσας(Killah P)

https://www.youtube.com/watch?v=qUVGzyrUmgA


Μου λεν αν φύγω από τον 
κύκλο θα χαθώ
στα όρια του μοναχά να 
γυροφέρνω
και πως ο κόσμος είν’ 
ανήμερο θεριό
κι όταν δαγκώνει εγώ καλά 
είναι να σωπαίνω.

Κι όταν φοβούνται πως 
μπορεί να τρελαθώ
μου λεν να πάω κρυφά 
κάπου να κλάψω
και να θυμάμαι πως αυτό το 
σκηνικό
είμαι μικρός, πολύ μικρός 
για να τ’ αλλάξω.

Μα εγώ μ’ ένα άγριο περήφανο χορό

σαν αετός πάνω απ’ τις λύπες θα 

πετάξω.

Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ,

σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.

Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον 

ουρανό,

θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να 

γελάσω

Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ,

σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.

Μου λεν αν φύγω πιο ψηλά θα 

ζαλιστώ

καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί 

τους να κυλιέμαι

και πως αν θέλω περισσότερα να 

δω,

σ’ ένα καθρέφτη μοναχός μου να 

κοιτιέμαι.

Κι όταν φοβούνται πως μπορεί να 

τρελαθώ

μου λεν να πάω κρυφά κάπου 

να .

Και να θυμάμαι πως αυτό το 

σκηνικό

είμαι μικρός πολύ μικρός για να τ’ 

αλλάξω



ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

• Εθνικισμός: Είναι η υπερτίμηση του έθνους που 

οδηγεί σε εχθρότητα απέναντι σε άλλα έθνη

• Μιλιταρισμός: Είναι ο υπερτονισμός των 

στρατιωτικών αξιών, έναντι άλλων κοινωνικών, 

πολιτικών ακόμα και ηθικών αξιών

• Νεοναζισμός: Είναι απόγονοι της ιδεολογίας 

του Hitler και παρερμηνεία του φασισμού από 

τον Musolini

• Μέσω του κόμματος της Χρυσής Αυγής(3ο

κόμμα στη Βουλή)βρήκε πεδίο έκφρασης 

στην ελληνική κοινωνία



ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ

Παύλος Φύσσας (10 Απριλίου 1979–18 Σεπτεμβρίου 

2013), γνωστός και ως Killah P ή Dogo Argentino, 

ήταν καλλιτέχνης της ραπ. Δολοφονήθηκε στις 18 

Σεπτεμβρίου του 2013 Κερατσίνι από τον Γιώργο 

Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Η δολοφονία 

αποδόθηκε σε πολιτικά κίνητρα, οι ανακρίσεις 

ενέπλεξαν και άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής και ήταν 

η αφορμή για περαιτέρω έρευνες για ποινικά 

αδικήματα και την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης 

στην οποία εμπλέκονται μέλη και ηγετικά στελέχη του 

κόμματος. Δημοσιεύτηκε έκθεση με οπτικοακουστικό 

υλικό που αποδεικνύει ότι η δολοφονία έγινε μπροστά 

στα μάτια των αστυνομικών που δεν έκαναν τίποτα 

για να την αποτρέψουν. Στην εξέλιξη των ερευνών, 

μεταξύ των προφυλακισμένων για τη σύσταση 

εγκληματικής οργάνωσης συμπεριλήφθηκαν και 

βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Η υπόθεση της 

ανθρωποκτονίας του Φύσσα συνεκδικάζεται μαζί με 

άλλες υποθέσεις στη δίκη της Χρυσής Αυγής. 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΣΑΣ

• Πατέρας Παύλου Φύσσα

• Δούλευε στην 

Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη στο 

Πέραμα



ΜΑΓΔΑ ΦΥΣΣΑ

• Αφοσιωμένη μητέρα στην οικογένεια 

της

• Δούλευε στο δημόσιο



ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ

• Μισθωτός δολοφόνος της Χρυσής 

Αυγής

• Αίτιος του θανάτου του Παύλου

• Κατηγορείται για συμμετοχή σε μαζικούς 

διωγμούς μεταναστών, συνένοχος 

εμπορίου όπλων και ναρκωτικών, 

παράνομη οπλοκατοχή

https://www.youtube.com/watch?v=ZSrc6zeahmU


ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ !!!

• Ηλιοκαλέσματα (2005)

• Υπόγειος σύνδεσμος (2005)- μαζί με τον DJ Stigma

• Μια μαλακία και μισή (2009)

• Ηλιοκαψίματα (2012)

• Σιγά μην κλάψω (2013)

• Κρίση - μαζί με Δημήτρη Μέντζελο και Tiny Jackal (2012)



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ




