Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη στην
παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Χρυσούλας Αλεξάνδρου
«Υποκλίνομαι», την Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018 στο Δημοτικό Μέγαρο
στις 7.30 μ.μ.
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που ο Δήμος Λεμεσού φιλοξενεί απόψε στο
Δημοτικό Μέγαρο τη Χρυσούλα Αλεξάνδρου, και την ποίηση της.
Η δική μου χαρά είναι διπλή, γιατί ως Δήμαρχος της πόλης, έχω την
ευκαιρία να υποδεχτώ μια αγαπημένη και ξεχωριστή φίλη.
Απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τη δεύτερη ποιητική
συλλογή της Χρυσούλας Αλεξάνδρου με τίτλο «Υποκλίνομαι». Μια
συλλογή από ποιήματα που τα χαρακτηρίζει η ευαισθησία, ο λυρισμός και
το πάθος. Τα ίδια ακριβώς στοιχεία που χαρακτήριζαν την ποιητική της
γραφή διαχρονικά, από τα μαθητικά της χρόνια που άρχισε να γράφει,
μέχρι σήμερα.
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χαρακτηριστικό ποιητικό της τρόπο «προτού καλά-καλά ξυπνήσει η αυγή,
φθινόπωρο καιρό, στην ορεινή Κυπερούντα, εκεί όπου ο έρωτας, τα
χρώματα και οι αισθήσεις ποτέ δεν ησυχάζουν».
Από το Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού, στη συνέχεια τη Φιλοσοφική Σχολή
Ιωαννίνων, ακολούθως στο CIIM, και μετά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η
Χρυσούλα απέκτησε άρτιες ακαδημαϊκές γνώσεις. Με εφόδιο αυτές τις
ακαδημαϊκές γνώσεις της η Χρυσούλα διέγραψε μια πορεία ενός άριστου
εκπαιδευτικού και ενός καταξιωμένου λογοτέχνη.
Εκείνο όμως που πραγματικά την ξεχώρισε και ως εκπαιδευτικό και ως
λογοτέχνη ήταν το πάθος της. Το πάθος της για την παιδεία και τους
μαθητές της, το πάθος της για τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό.
Εργάστηκε ως Φιλόλογος στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και στη
Μέση Εκπαίδευση Κύπρου όπου και εργάζεται μέχρι σήμερα.
Έλαβε μέρος σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς ποίησης και
θεάτρου στους οποίους και βραβεύτηκε. Στίχοι της επίσης έχουν
μελοποιηθεί και κυκλοφορήσει σε c.d. και έχουν ακουστεί σε διάφορες
εκδηλώσεις στο κοινό της Κύπρου.

Έχει εκδώσει ακόμα μια ποιητική συλλογή, με τίτλο «Στην καταχνιά των
Εραστών»
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«Περιπλανώμενο φιλί», που είναι ένας στίχος από την συλλογή
«Υποκλίνομαι».
Καλωσορίζω ξανά την φίλη Χρυσούλα, τη συγχαίρω θερμά για τη νέα της
ποιητική συλλογή, και της εύχομαι κάθε καλό και πολλές επιτυχίες στη
ζωή της και στη λογοτεχνική της δημιουργία.

