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In a week when all citizens consider what’s best for their local communities by 
going to the polls for local council elections, an alternative group of young 
people display refreshing and creative ways in which one can contribute and 
gain from the heart of their capital. 
  
µηλιά is a team of young individuals, inspired by the potential of Lefkosia 
within the walls and their love for creative learning,motivated to run 
community projects that enrich themselves as individuals as well as their 
society. 
  
The group of 16-30year olds have spent the last 6 months exploring the 
walled city in a range of imaginative and original means. They have founded 
and renovated their own creative workshop space in Faneromeni, decorated 
public spaces such as the toilets nearby, taken many walks to photograph 
and explore the history and topography of the area, organised activities that 
help them meet the diverse community that inhabits the heart of the capital, 
games and a events that bring people to the heart of the city that the 'apples' 
of the team have so grown to love. 
  
This rich exhibit documents the wealth of experience the young people lived 
through their photography, writing, media and interactive stations, and shows 
just how inspirational the unique heart of our capital is to youth and creativity. 
  
The project was co funded by the programme Youth in Action, in Partnership 
with Rainbow Art Supplies & Delta Soft Communications.  
  
The exhibit will be held at Nicosia Municipality’s Peace Venue, located at the 
of Ledra Street, and open to the public from Friday 16th December 2011 at 
6pm until Sunday 18th December 2011, 4pm.  
For more information about the project and exhibition see the group's 
blog http://yeiamilia.wordpress.com/ 
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Σε µια εβδοµάδα κατά την οποία όλοι οι πολίτες αναστοχάζονται τι είναι το 
καλύτερο για την τοπική τους κοινωνία καταθέτοντας την ψήφο τους στις 
τοπικές δηµοτικές εκλογές, µια εναλλακτική οµάδα νέων ανθρώπων εκθέτει 
καινοτόµους και δηµιουργικούς τρόπους µε τους οποίους µπορεί κανείς να 
προσφέρει και να επωφεληθεί από την καρδιά της πρωτεύουσας. 
  
Η µηλιά είναι µια οµάδα νέων ανθρώπων εµπνευσµένη από 
τις δυνατότητες  της εντός των τειχών Λευκωσίας και την αγάπη τους για 
δηµιουργική µάθηση. Τους αρέσει να ζούνε προσφέροντας δηµιουργικές 
εµπειρίες που εµπλουτίζουν κι αυτούς και την κοινωνία τους! 
  
Η οµάδα, που αποτελείται από νεαρά άτοµα από 16 µέχρι 30 ετών, έχει 
αφιερώσει τους τελευταίους έξι µήνες εξερευνώντας την εντός των τειχών 
πόλη µέσα από ένα ευρύ φάσµα δηµιουργικών µέσων. Ίδρυσε και ανακαίνισε 
το δικό της εργαστήρι στη Φανερωµένη, διακόσµησε δηµόσιους χώρους 
όπως τα γειτονικά δηµόσια αποχωρητήρια, πραγµατοποίησε πολυάριθµους 
περιπάτους για να φωτογραφίσει και να εξερευνήσει την ιστορία και την 
τοπογραφία της περιοχής, διοργάνωσε δρώµενα που βοήθησαν τα µέλη της 
να γνωρίσουν την ποικιλοµορφία της κοινότητας που κατοικεί στην καρδιά της 
πόλης, οργάνωσε παιχνίδια τα οποία έφεραν ανθρώπους στον πυρήνα 
της πόλης, που τα «µήλα» έχουν πια αγαπήσει τόσο πολύ. 
  
Οι πολύτιµες αυτές εµπειρίες θα αποτελέσουν την έµπνευση για µια πλούσια 
έκθεση που έχει ως σκοπό να επικοινωνήσει στο κοινό αυτή τη γνωριµία 
της µηλιάς µε την παλαιά Λευκωσία.  Φωτογραφίες, ιστορίες των ανθρώπων 
της, ζωγραφιές και πολύχρωµα σκίτσα και βίντεο θα είναι µερικά από τα 
εκθέµατα που θα δώσουν φωνή και εικόνα στην πόλη µας, έτσι όπως την 
άκουσαν και την είδαν τα νεαρά παιδιά της  µηλιάς. 
  
Η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί στην Αίθουσα «Ειρήνη» (τέρµα οδού Λήδρας) 
και θα είναι ανοικτή από τις 6 µ.µ. της Παρασκευής έως τις 4 µ.µ. της 
Κυριακής, 16-18 Δεκεµβρίου 2011. http://yeiamilia.wordpress.com/ 
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