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ΠΩΣ Ο Robavine ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗΝ LIFESTYLE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ  

Ο Robavine είναι από το Καμερούν. Λόγω της κοινωνικοπολιτικής κρίσης στη χώρα του, ζει επί του παρόντος 

στην Κύπρο. Είναι μουσικός, νοσοκόμος, ομιλητής, πρότυπο, και πρεσβευτής των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Σπουδάζει Κοινωνική Εργασία στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Κύπρο. Ο Robavine δραστηριοποιείται στην 

υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εμπνέοντας την νεότερη γενιά, ενώ το όραμά του είναι να φέρει 

λύσεις σε ανθρώπους που δυσκολεύονται και παλεύουν στη ζωή τους. Το όραμά του είναι επίσης να γίνει 

παράγοντας αλλαγής στον κόσμο. 

 

Παρόλο που ο Robavine είναι ενεργό άτομο και έχει διάφορες φιλοδοξίες, δεν είχε καμία ευκαιρία να 

εργαστεί στον τομέα που έχει σπουδάσει. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην Κύπρο δεν τα 

παράτησε ποτέ και συνέχισε να ασχολείται με τα όνειρά του και τα πράγματα στα οποία πιστεύει. Ως 

άνθρωπος είναι ερωτευμένος με τη μουσική. Η μουσική ήταν πάντα μέρος της ζωής του ως μέσο έκφρασης, 



 

 

Αριθμός έργου: 2017-3-LT02-KA205-005536 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί έγκριση του 
περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 
 

έμπνευσης και τρόπος να μιλήσει στους ανθρώπους για όλα τα πράγματα που υποστηρίζει και πιστεύει. Το 

πάθος του για μουσική τον ώθησε να ψάξει μέσα του και να βρει το ταλέντο του. Ως ένας αυτοδίδακτος 

μουσικός, ο Robavine προωθεί σήμερα το έργο του μέσα από τη "Da Viny music". Ο Da Viny (το καλλιτεχνικό 

όνομα του Robavine) ξεκίνησε να τραγουδά μόνος σε δημόσιους χώρους και άρπαξε κάθε ευκαιρία που 

μπορούσε, για να τραγουδήσει ώστε να τον ακούσει ο κόσμος. Ως αποτέλεσμα, ο Da Viny κατάφερε να είναι 

ένας μουσικός πρωτοπόρος, εμπνευστής και πρότυπο, με στόχο του να διαδώσει τον λόγο του Θεού στον 

κόσμο μέσω της μουσικής. Η μουσική του μιλάει για την καλοσύνη του Ιησού Χριστού, την αγάπη, την 

ακεραιότητα και την ποιότητα. Ελπίζει να κινητοποιήσει τη νέα γενιά μέσω της μουσικής του. Ο Da Viny 

προσπαθεί να ενθαρρύνει τους νέους και να τους βοηθήσει να βρουν την προοπτική τους. Λέει, "Δεν είναι 

όλοι επιτυχείς, αλλά ελπίζω ότι θα βοηθήσω τους ανθρώπους να ανακαλύψουν ποιοι είναι".  

 

ΠΩΣ Ο ROBAVINE ΑΝΕΠΤΥΞΕ ΤΗΝ LIFESTYLE ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 

Η μουσική του Da Viny είναι ήδη γνωστή στους κύκλους της νεολαίας στην Κύπρο. Λόγω της θέλησης του 

Robavine για να γίνει επιτυχημένη στη μουσική του, κατάφερε να τραγουδήσει σε διάφορες συναυλίες και 

εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις του νησιού. 

Η δουλειά του Da Viny είναι διαθέσιμη online και μέσω διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης: 

YouTube: Da Viny Official 

Instagram: da_viny_official 

Soundcloud: Da viny official 

Twitter: @DaVinyofficial 

Facebook: @DaVinyofficial 

Ο Robavine αναφέρει επίσης ότι η δουλειά του ως μουσικός είναι κερδοφόρα κυρίως στο διαδίκτυο, όπου 

δημιουργεί περιεχόμενο (μουσική και στίχους) για διάσημα λογισμικά όπως το iTunes. Ωστόσο, υπογραμμίζει 

το γεγονός ότι είναι δύσκολο να παίξει ζωντανά (συναυλίες), γιατί αυτό από μόνο του δεν είναι οικονομικά 

βιώσιμο. Ως αποτέλεσμα, αναζητά συνεχώς οικονομικούς πόρους, χορηγίες και ευκαιρίες. Επιπλέον, ο Da 

Viny προσπαθεί να βοηθήσει άλλους καλλιτέχνες να προωθήσουν τη δουλειά τους. Έτσι, συγκεντρώνει μια 
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μικρή ομάδα παραγωγής (10 άτομα) και όλοι μαζί προσπαθούν να κυνηγήσουν το όνειρό τους και να 

προωθήσουν το έργο τους. 

Προς το παρόν η μουσική του είναι στα αγγλικά και στα γαλλικά, ενώ είναι πρόθυμος να μάθει σωστά την 

ελληνική γλώσσα και να επεκτείνει τη μουσική του στους νέους της Κύπρου. Ο Robavine μέσω της μουσικής 

Da Viny θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ευτυχείς. Αναφέρει ότι αυτός 

είναι και ο λόγος για τον οποίο επέλεξε να σπουδάσει νοσηλευτική και κοινωνική εργασία. Ελπίζει ότι η 

μουσική του θα φτάσει σε νέους ανθρώπους που αισθάνονται ότι δεν αγαπιούνται ή δεν ξέρουν πώς να 

αγαπούν, ή ανθρώπους που αισθάνονται χαμένοι εκείνη τη στιγμή στη ζωή τους.  
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΟΥ ROBAVINE ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ; 

Ο Robavine εγκατέλειψε τη χώρα του και έφτασε στην Κύπρο χωρίς την οικογένεια ή τους φίλους του. Ως 

αλλοδαπός σε μια χώρα προσπάθησε να βρει δουλειά στον τομέα του, αν και αυτό δεν ήταν εφικτό. Ωστόσο, 

δεν τα παράτησε. Κατάφερε να γίνει αντιπρόεδρος της κοινότητας του Καμερούν στην Κύπρο και μέσω αυτού 

να εκφωνήσει ομιλίες και να συμμετάσχει σε διαδηλώσεις  με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού με 

βάση αυτό που συμβαίνει στη χώρα του, το Καμερούν, αυτή την περίοδο. Στη συνέχεια, συνειδητοποίησε ότι 

έχει τη μουσική μέσα του. Ως αποτέλεσμα, άρχισε να συγκεντρώνει ανθρώπους που μοιράζονταν το ίδιο 

πάθος με τον ίδιο και οι οποίοι μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και φιλοδοξίες μαζί του. 

Το όραμα του Robavine για το μέλλον είναι να προωθήσει τη μουσική "Da Viny" στους κύπριους νέους καθώς 

και σε νέους στην ΕΕ και στον κόσμο γενικότερα. Θέλει να εμπνεύσει περισσότερους ανθρώπους να 

κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να συμμετάσχουν στις προσπάθειές του. 

 

Επιπλέον, ελπίζει να γίνει πιο ενεργός σε συναυλίες και εκδηλώσεις για νέους, και ως εκ τούτου, προσπαθεί 

να δημιουργήσει ένα δίκτυο ανθρώπων που μπορούν να τον υποστηρίξουν και οι οποίοι μπορούν να 

προωθήσουν περαιτέρω το έργο του. Έχει ήδη συνεργαστεί στενά με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και 

θέλει μέσω αυτής της συνεργασίας να ασχοληθεί περισσότερο με τις τοπικές δραστηριότητες των νέων. 

Επιπλέον, καθώς είναι αυτοδίδακτος μουσικός, παρατηρεί την απόδοση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 

προσπαθεί να προωθήσει περαιτέρω το έργο του δημιουργώντας ένα κατάλληλο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ για 

την ομάδα-στόχο του. 

Τέλος, ο Robavine θέλει να προσφέρει στην Κύπρο και στους Κύπριους ως αντάλλαγμα για την ατελείωτη 

αγάπη εισέπραξε, και να διευρύνει αυτό τον κύκλο, χωρίς να ξεχνά τη χώρα του. 
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ΤΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ Ο ROBAVINE ΤΑ ΝΕΑΡΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ; 
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Ο Robavine ενθαρρύνει όλους τους ανθρώπους να καθορίσουν την προοπτική τους και να ξεπεράσουν τους 

φόβους τους, κάτι το οποίο συμφωνεί με το αγαπημένο του ρητό – "Στη ζωή δεν έχει σημασία πού είσαι, 

αλλά ποιος είσαι" (Da viny), "Η ζωή δεν είναι η στιγμή αλλά το μέλλον" (Da Viny). 

Πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να εξερευνήσουν, να βελτιώσουν και να προβάλουν τις δυνατότητές 

τους και να μην χάνουν ευκαιρίες. Θα πρέπει να τολμούν να βρουν το ταλέντο τους και να θέτουν μεγάλους 

στόχους στη ζωή τους. Μπορεί κάποτε τα πράγματα να μην πηγαίνουν όπως θα ήθελαν αλλά μπορούν να τα 

καταφέρουν. Συνεχίστε να σκέφτεστε θετικά και μην αφήσετε τον φόβο να κερδίσει. Εστίαση στο μέλλον και 

όχι στη στιγμή. 

 

Ανθρωπιά, αποφασιστικότητα, εργατικότητα και σεβασμός σε κάθε κατάσταση στην οποία θα βρεθείτε. Εάν 

μπορείτε να τραγουδήσετε, προσπαθήστε να βρωντοφωνάξετε το τραγούδι σας. Εάν μπορείτε να δουλέψετε, 

προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που θα σας εμπνεύει για να εργαστείτε. Απλά προσπαθήστε 

να είστε θαρραλέοι και να θυμάστε ότι, ανεξάρτητα από το τι ζείτε, τα πράγματα μπορούν να γίνουν 

καλύτερα. Να σκέφτεστε θετικά. Ξεφορτωθείτε την αρνητική νοοτροπία και το μέλλον θα είναι καλύτερο. 

 

 

 

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Robavine! 

Αν σας ενδιαφέρει η επιχείρηση του Robavine και θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτόν η 

να ζητήσετε κάποια προσωπική συμβουλή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί του στο e-mail: 

info.davinyofficial@gmail.com 

 

 

 


