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Ομιλία του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη στην αποχαιρετιστήρια
εκδήλωση για τον Δρ. Λάμπρο Λάμπρου, την Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018 στις
11.30 π.μ. στο Δημόσιο Κήπο

Αγαπητοί φίλοι,
Η σημερινή τελετή, πραγματοποιείται προς τιμήν του Δρα Λάμπρου Λάμπρου,
με την ευκαιρία της αποχώρησης του, της οικειοθελούς αποχώρησης του, από τη
θέση του Διευθυντή του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού.
Ο Λάμπρος Λάμπρου συνέδεσε την επαγγελματική του διαδρομή, την
επιστημονική του καταξίωση, αλλά και την ίδια του τη ζωή με το Ζωολογικό
Κήπο Λεμεσού. Για 23 χρόνια διαμόρφωσε μια σχέση με το Ζωολογικό Κήπο, που
υπήρξε καθοριστική για την πορεία και του Ζωολογικού Κήπου, αλλά και του
Λάμπρου του ιδίου.
Ο Ζωολογικός Κήπος Λεμεσού, δημιουργήθηκε πριν 62 χρόνια, το 1956, επί
δημαρχίας Κώστα Παρτασίδη. Έκτοτε ακολούθησε μια πορεία αλλαγών,
βελτιώσεων, ανακαινίσεων, διαφοροποιήσεων στο μέγεθος, στο περιεχόμενο,
αλλά και στη φιλοσοφία του. Εκείνο όμως που μπορεί να λεχθεί, χωρίς να
υπάρχει στοιχείο υπερβολής, είναι ότι υπό τη διεύθυνση του Λάμπρου ο ΖΚ πήρε
μια κατεύθυνση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που ισχύουν για τους
σύγχρονους σημαντικούς ζωολογικούς κήπους του μεγέθους αυτού. Ήταν η
επιστημονική πληρότητα του Λάμπρου που κατέταξε τελικά και το δικό μας
ζωολογικό κήπο στην κατηγορία αυτή. Και ήταν η αρχή της

προληπτικής

κτηνιατρικής για τη φροντίδα των ζώων που εισήγαγε και ακολούθησε με
ευλάβεια ο Λάμπρος, που καταξίωσε το ΖΚΛ, σε μια εποχή όπου η ευημερία των
ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους αναδείχθηκε σε κορυφαίο θέμα.
Στα χρόνια που υπηρέτησε το ΖΚ, ο Λάμπρος έφερε την εμπειρία σημαντικών
βέλτιστων πρακτικών που είχαν υιοθετηθεί σε πολλούς άλλους Ζωολογικούς
Κήπους που ο ίδιος επισκέφτηκε στην Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Αμερική και
Αυστραλία. Ιδιαίτερα στον χειρισμό και την περίθαλψη των άγριων ζώων που
βρίσκονται στην αιχμαλωσία.
Ο ΛΛ, έθεσε πρώτη προτεραιότητα στο Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού τόσο τη
φυσική υγεία των ζώων, όσο και τη νοητική τους υγεία και την εν γένει ευημερία
τους. Αυτές τις προτεραιότητες ο Λάμπρος τις προωθούσε μέσα από την
σχολαστική καθαριότητα, την υγιεινή των χώρων, την καλή μεταχείριση και
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φροντίδα των ζώων, το πλήρες και ισοζυγισμένο σιτηρέσιο και διατροφή καθώς
επίσης και την κτηνιατρική προληπτική και θεραπευτική αγωγή των ζώων.
Μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες του Λάμπρου ήταν το Κτηνιατρικό
Νοσοκομείο και αναρρωτήριο όπου διεξάγονται εξετάσεις, θεραπείες,
χειρουργικές και ορθοπεδικές επεμβάσεις των ζώων, πτηνών και ερπετών. Ένα
άλλο επίσης σημαντικό επίτευγμα ήταν η διατήρηση αρχείου ζώων στο οποίο το
κάθε ζώο έχει τη δική του κάρτα υγείας όπου καταγράφονται όλες οι τυχόν
ασθένειες και προβλήματα υγείας του, οι θεραπείες και οι χειρουργικές
επεμβάσεις.
Ως Δήμος Λεμεσού, οφείλουμε πάρα πολλά στον Δρα Λάμπρο Λάμπρου για την
υπεύθυνη και υποδειγματική επιστημονική στάση που τήρησε όλα τα χρόνια
που υπηρέτησε το ΖΚΛ, έχοντας υπό την ευθύνη του ένα σημαντικό έργο για το
οποίο η πόλη μας και ο Δήμος Λεμεσού υπερηφανεύονται.
Ο ΖΚΛ, θα συνεχίσει την πορεία του τηρώντας τις αρχές και πρακτικές που
έθεσε ο Λάμπρος και έχοντας ως στόχο τη συνεχή βελτίωση του. Το Δημοτικό
Συμβούλιο Λεμεσού έχει μπροστά του σημαντικές προκλήσεις για τις οποίες
πρέπει να πάρει αποφάσεις: Αφορούν και τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν για την παραπέρα αναβάθμιση του ΖΚΛ, αλλά και την επιλογή της
χρονικής συγκυρίας για την ενδεχόμενη επαναφορά του στόχου που τέθηκε για
πρώτη φορά το 1968 για δημιουργία ενός Νέου Εθνικού Ζωολογικού Πάρκου.
Θα ήθελα πριν κλείσω την παρέμβαση μου αυτή, να ευχαριστήσω όλους όσοι
στήριξαν και στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια το ΖΚΛ είτε με χορηγίες, είτε με
επιστημονικές συμβουλές και άλλου είδους βοήθεια. Ευχαριστίες στο προσωπικό
του Δήμου για τη σημαντική συμβολή τους στη λειτουργία του ΖΚΛ. Θερμές
ευχαριστίες επίσης στις σχολές χορού, χορευτικές ομάδες και άλλους
καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη σημερινή γιορτή.
Αγαπητέ, φίλε Λάμπρο, εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, αλλά
και των συμπολιτών μας, σου εκφράζω την βαθειά εκτίμηση μας και τις θερμές
ευχαριστίες μας.
Ο Δήμος Λεμεσού, είμαι σίγουρος, θα είναι πάντα πρόθυμος να αξιοποιήσει τις
συμβουλευτικές σου υπηρεσίες ή την όποιας μορφής υπηρεσία και σχέση με το
Δήμο μας εσύ αποφασίσεις ότι ταιριάζει σε αυτή τη φάση της επαγγελματικής
σου διαδρομής.
Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στην πορεία που θα επιλέξεις να ακολουθήσεις τα
επόμενα χρόνια.

