Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Ν. Νικολαΐδη, στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση
για τον Δρ. Λ. Λάμπρου, με την ευκαιρία της γιορτής στο Ζωολογικό Κήπο, την Κυριακή, 17
Ιουνίου 2018 στις 11.30 π.μ.
Αγαπητοί φίλοι,
Θα πρέπει να ομολογήσω ότι η αποχώρηση του Δρος Λάμπρου Λάμπρου από τη διεύθυνση του
Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού, μετά από μια μεγάλη περίοδο τριάντα (30) χρόνων, σχεδόν ένα
τέταρτο του αιώνα, αφήνει αυτό που λέγεται φιλοφρονητικά ένα «δυσαναπλήρωτο κενό». Πλην
όμως στην περίπτωση του αγαπητού φίλου Δρος Λάμπρου, η φράση είναι ουσιαστική. Πρόκειται
για έναν άνθρωπο που η διεύθυνση του Ζωολογικού Κήπου υπήρξε υπόθεση ζωής και
επιστημονικής καταξίωσης.
Η πορεία του Ζωολογικού Κήπου, από το 1954 που δημιουργήθηκε επί δημαρχίας Κώστα
Παρτασίδη, δεν θα είναι υπερβολή να πούμε ότι υπό τη διεύθυνση του Λάμπρου πήρε μια
κατεύθυνση η οποία κινήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα που ισχύουν για τους σημαντικούς
ζωολογικούς κήπους της περιοχής μας.
Η επιστημονική πληρότητα του φίλου Λάμπρου, εγνωσμένου οπαδού της προληπτικής
κτηνιατρικής για τη φροντίδα των ζώων, έφερε και στον δικό μας Κήπο αυτή την σημαντική
θέση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που παγκόσμια υπήρξε ένα ολόκληρο κίνημα για την ευημερία
των ζώων σε Ζωολογικούς Κήπους. Αυτή την ιερή πρακτική εφάρμοσε στον Ζωολογικό Κήπο
Λεμεσού.
Στα χρόνια που πέρασαν, με την αναβάθμιση και τον επανασχεδιασμό του Ζωολογικού Κήπου
έφερε την εμπειρία σημαντικών βέλτιστων πρακτικών που έχουν 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.
Στο Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού παίρνουμε πολύ σοβαρά τόσο την νοητική όσο την φυσική υγεία
και ευημερία των ζώων μας. Να επισημάνω κάποιες από τις πρωτοβουλίες που έχουν υιοθετηθεί
για την καλή υγεία και ευημερία των ζώων η οποία επιτυγχάνεται (α) από την σχολαστική
καθαριότητα, την υγιεινή των χώρων, (β) τη καλή μεταχείριση και φροντίδα των ζώων που
προσφέρουν με αφοσίωση οι φροντιστές, (γ)το πλήρες και ισοζυγισμένο σιτηρέσιο και διατροφή
που ετοιμάζει και επιβλέπει με ζήλο και πολλή αγάπη η Ζωολόγος και επίσης από την
κτηνιατρική προληπτική και θεραπευτική αγωγή των ζώων.
Σαφώς είμαστε υπερήφανοι που στο ΖΚΛ υπάρχει νέο Κτηνιατρικό Νοσοκομείο και
αναρρωτήριο όπου διεξάγονται εξετάσεις, θεραπείες, χειρουργικές και ορθοπεδικές επεμβάσεις
των ζώων, πτηνών και ερπετών.
Η διατήρηση αρχείου ζώων είναι ένα άλλο επίτευγμα, διότι 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.
Δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Εκτιμώ ότι σήμερα ως Δήμος Λεμεσού οφείλουμε χάριτας στον
Δρα Λάμπρο Λάμπρου για την όλη υπεύθυνη και καθόλα επιστημονική στάση που τήρησε όλα
τα χρόνια έχοντας υπό την ευθύνη του ένα σημαντικό έργο για το οποίο η πόλη μας και ο Δήμος
Λεμεσού υπερηφανεύονται.

Αγαπητέ, φίλε Λάμπρο, εκ μέρους του Δήμου Λεμεσού εκφράζω τις ευχαριστίες μας ενώ την ίδια
στιγμή σου ευχόμαστε τα δέοντα σε ό,τι θα ήθελες να ακολουθήσεις στη ΜΖΚΛ (μετά
Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού), εποχή που έρχεται οσονούπω!

ΜΣ

