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Του Κωνσταντίνου νίΚολοπουλου

Α
πό το 2005 οι άνθρωποι της ΑΝΙΜΑ 
είναι οι προστάτες της φύσης και της 
άγριας ζωής, έχοντας περιθάλψει πε-

ρισσότερα από 40.000 άγρια ζώα και σπάνια 
πτηνά. Η ΑΝΙΜΑ είναι μη κερδοσκοπική οργά-
νωση με βασική δραστηριότητα την περίθαλ-
ψη και επανένταξη άγριων ζώων στο φυσικό 
περιβάλλον τους. Συστάθηκε από ανθρώπους 
με μακρά εμπειρία στον τομέα αυτό καθώς και 
από κτηνιάτρους, βιολόγους, δασολόγους και 
φίλους της φύσης. Πέρα από την περίθαλψη, η 
ΑΝΙΜΑ δραστηριοποιείται στην περιβαλλοντι-
κή εκπαίδευση και στην ενημέρωση σε θέματα 
προστασίας της φύσης και της άγριας ζωής. Η 
πρόεδρος της ΑΝΙΜΑ, Μαρία Γανωτή, μιλά στη 
Realnews για το έργο που προσφέρει το σωμα-
τείο, τις δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει 
και δίνει χρήσιμες συμβουλές σε κάποιον που 
θα βρει τραυματισμένο ένα άγριο πτηνό ή κά-
ποιο άλλο άγριο ζώο. 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κρατικός φορέας σε 
αυτόν τον τομέα, με αποτέλεσμα η ΑΝΙΜΑ μαζί 
με τις υπόλοιπες οργανώσεις περίθαλψης άγρι-
ων ζώων να καλύπτει τη βασική ανάγκη για την 
προστασία και διατήρηση της άγριας ζωής στη 
χώρα. Κάθε χρόνο περιθάλπει και επανεντάσσει 
χιλιάδες άγρια ζώα (πουλιά, θηλαστικά, αμφίβια 
και ερπετά) μεταξύ των οποίων πολλά σπάνια και 
απειλούμενα με εξαφάνιση. Καθημερινά, εκα-
τοντάδες πολίτες προσέρχονται στον Σταθμό Α’ 
Βοηθειών της ΑΝΙΜΑ φέρνοντας τραυματισμέ-
να, άρρωστα ή ορφανά άγρια ζώα, ενώ άλλοι 

τόσοι επικοινωνούν τηλεφωνικά για να λάβουν 
οδηγίες και πληροφορίες. Ενδεικτικό είναι ότι μέ-
σα στη διετία 2019-2020 η ΑΝΙΜΑ περιέθαλψε 
σχεδόν 11.000 ζώα και περισσότερα από 40.000 
τα δεκαέξι χρόνια λειτουργίας της. 

Ο τραυματισμένος κούκος
Πριν από λίγες ημέρες οι άνθρωποι της ΑΝΙΜΑ 
κλήθηκαν να περιθάλψουν ένα μικρό κούκο, ο 
οποίος εντοπίστηκε αδύναμος και βαριά τραυ-

Εδώ και 16 χρόνια, 
οι εθελοντές της 
ΑΝΙΜΑ έχουν 
περιθάλψει 
περισσότερα 
από 40.000 
σπάνια είδη της 
ελληνικής πανίδας 

ματισμένος στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Η Μ. Γανωτή εξηγεί 
στην «R» τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου πτηνού και πώς κα-
τάφερε να το περιθάλψει. «Ο κούκος είναι ένα μεταναστευτικό που-
λί που περνά τον χειμώνα στην Αφρική και το καλοκαίρι έρχεται στην 
Ευρώπη για να αναπαραχθεί. Εμφανίζει μια παράξενη συμπεριφο-
ρά, που λέγεται παρασιτισμός: δεν φτιάχνει δική του φωλιά, αλλά κά-
νει το αυγό του στη φωλιά ενός άλλου, κατά κανόνα μικρότερου που-
λιού, το οποίο και μεγαλώνει τον νεοσσό νομίζοντας ότι είναι δικό του 
παιδί. Τρώει έντομα και κάμπιες, ακόμη και τις κάμπιες των πεύκων», 
αναφέρει η πρόεδρος του σωματείου και προσθέτει: «Ο συγκεκριμέ-
νος κούκος που ήρθε στην ΑΝΙΜΑ, ήταν πολύ αδύνατος, κάτω από 
80 γραμμάρια. Αυτό υποθέτουμε ότι οφείλεται στο ότι κάτι του συνέ-
βη, ίσως μια πρόσκρουση σε τζάμι -πολύ συνηθισμένο ατύχημα- και 
αναγκάστηκε να μείνει αρκετές ημέρες νηστικός, με αποτέλεσμα από 
την αδυναμία να μην μπορεί να πετάξει… Τις ημέρες που έμεινε στην 
ΑΝΙΜΑ σιτίστηκε εντατικά, έλαβε αποπαρασίτωση και βιταμινούχα 

σκευάσματα και, μόλις έφτασε τα 120 γραμμάρια, ελευ-
θερώθηκε εκεί όπου είχε αρχικά βρεθεί».

Εαρινή μετανάστευση…
Οι μήνες της άνοιξης και του καλοκαιριού είναι οι 
δυσκολότεροι για ένα κέντρο περίθαλψης, εξαιτί-
ας της εαρινής μετανάστευσης των πουλιών και 
της αναπαραγωγικής περιόδου όλων των άγριων 
ζώων. Σύμφωνα με την Μ. Γανωτή, ο Σταθμός 
της ΑΝΙΜΑ κατακλύζεται από νεοσσούς και νε-
ογνά, τα οποία χρειάζονται αυξημένη φροντί-
δα και υψηλής ποιότητας τροφή. «Ενδεικτικά, 
από τις 6.200 εισαγωγές του 2020, τα 4.000 
ζώα έφτασαν στην ΑΝΙΜΑ κατά τους μήνες 

Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο», 
αναφέρει χαρακτηριστικά. 

Οπως σημειώνει η πρόεδρος της ΑΝΙ-
ΜΑ, η βοήθεια από το κράτος όλα αυ-
τά τα χρόνια ήταν ελάχιστη και ο φο-

ρέας έχει επιβιώσει χάρη στις χορηγίες 
ιδρυμάτων και στη στήριξη επιχειρημα-
τιών. Οι ανάγκες, όμως, αυξάνονται και 
διευρύνονται συνεχώς, καθώς ολοένα 
και περισσότεροι πολίτες απευθύνονται 
στην ΑΝΙΜΑ, με αποτέλεσμα την αύξη-
ση των αναγκών παροχής φροντίδας σε 
τραυματισμένα και ορφανά άγρια ζώα.

«Η οικονομική και ανθρωπιστική κρί-
ση είχε ήδη δημιουργήσει προβλήματα 

Οι «φρουροί» 
των άγριων ζώων
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στις οργανώσεις που έχουν ως αντικείμενο εν-
διαφέροντος τη φύση και τα ζώα, καθώς οι πε-
ρισσότερες χορηγίες και δωρεές στράφηκαν στη 
στήριξη των κοινωνικών ομάδων που αντιμετώ-
πισαν σοβαρά προβλήματα. Εγινε πολύ δύσκο-
λο το να πείθονται οι χορηγοί ότι η ποιότητα της 
ζωής των ανθρώπων είναι απόλυτα συνδεδεμέ-
νη με ένα ζωντανό και υγιές φυσικό περιβάλλον», 
επισημαίνει η κ. Γανωτή και συμπληρώνει: «Παρ’ 
όλα αυτά η ΑΝΙΜΑ αξιοποίησε στα χρόνια της 

κρίσης τους δεκάδες εθελοντές της, χάρη στους 
οποίους περιέθαλψε χιλιάδες άγρια ζώα. Οι απο-
λαβές των εθελοντών, αν και δεν είναι οικονομι-
κές, είναι μεγάλες, η επαφή με τα τραυματισμέ-
να άγρια πλάσματα είναι θεραπευτική για την 
ψυχή και δίνει μεγάλη χαρά η συμμετοχή στη 
φροντίδα και στην απελευθέρωση».

Πανδημία 
Η πρωτοφανής υγειονομική κρίση που βιώνου-
με τον τελευταίο χρόνο «χτύπησε» και την ΑΝΙ-
ΜΑ, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το έρ-
γο της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης. «Η παν-
δημία, δυστυχώς, στέρησε από την ΑΝΙΜΑ την 
υποστήριξη των εθελοντών, καθώς η ανάγκη 
κοινωνικής αποστασιοποίησης και η απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας δεν επιτρέπουν την αξιοποίη-
σή τους. Με ειδική άδεια του υπουργείου Περι-
βάλλοντος, δέκα άτομα μπορούν να κυκλοφο-
ρούν στην Αττική για να μεταφέρουν τραυματι-
σμένα ζώα, ενώ κάποιοι  βοηθούν στους εξωτε-
ρικούς χώρους. Ωστόσο, η λειτουργία του Σταθ-
μού με τα εκατοντάδες νεογνά της εαρινής πε-

Τι να κάνετε 
αν βρείτε ένα 
τραυματισμένο 
ζώο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Πέρα από την περίθαλψη, 
η ΑΝΙΜΑ δραστηριοποιείται 
στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και σε θέματα 
προστασίας της φύσης

ριόδου έχει γίνει πολύ προβληματική», δηλώ-
νει η κ. Γανωτή. 

Παρά τα εμπόδια που εμφανίζονται για τη 
φροντίδα των άγριων ζώων, οι άνθρωποι της 
ΑΝΙΜΑ δεν χάνουν το κουράγιο τους και δίνουν 
καθημερινή μάχη για όλα τα ζώα που φτάνουν 
στην πόρτα τους. Αυτά τα 16 χρόνια που παρέ-
χουν τις υπηρεσίες τους έχουν καταφέρει να πε-
ριθάλψουν πολλά και σπάνια ζώα, μην μπορώ-
ντας να κρύψουν τη συγκίνησή τους για τους συ-
νανθρώπους που ενδιαφέρονται για τη φροντί-
δα των απροστάτευτων ζώων. «Η ΑΝΙΜΑ έχει 
περιθάλψει σπάνια αρπακτικά όπως ασπροπά-
ρηδες, μαυρόγυπες, χρυσαετούς, επίσης πελε-
κάνους, κύκνους, ερωδιούς, αλλά και χιλιάδες μι-
κρά πουλάκια, χελιδόνια, σπουργίτια, κοτσύφια. 
Επίσης, ελάφια και ζαρκάδια, τσακάλια, αλεπού-

δες, σκαντζόχοιρους, κουνάβια, μέχρι και σαύ-
ρες και φίδια. Πολλές περιπτώσεις ήταν ιδιαίτε-
ρα δύσκολες, είτε στη διαχείριση, είτε στη θερα-
πεία, είτε στην επανένταξη», τονίζει η Μ. Γανω-
τή. «Αυτό που πάντα μας συγκινεί και μας δίνει 
δύναμη είναι η έγνοια και η τρυφερότητα που 
δείχνουν για το ανήμπορο ζώο οι περισσότε-
ροι από τους ανθρώπους που απευθύνονται σε 
εμάς. Βασικό μας μέλημα είναι να μην απογοη-
τεύουμε αυτούς τους τρυφερούς ανθρώπους», 
καταλήγει η πρόεδρος της ΑΝΙΜΑ.

ΙδΙαΙτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζουν οι συμβουλές που δί-
νει η πρόεδρος της ΑΝΙΜΑ, όταν 
κάποιος αντιληφθεί ότι κάποιο 
άγριο ζώο χρειάζεται περίθαλψη. 
«Να διευκρινίσουμε ότι άγρια 
ζώα δεν είναι μόνο οι αλεπούδες 
και οι αετοί, αλλά ακόμα και τα 
σπουργίτια και οι χελώνες. Σε κά-
θε περίπτωση, μπορεί ο καθένας 
να καλέσει την ΑΝΙΜΑ όταν ακό-
μη είναι μπροστά στο ζώο που  
πιστεύει ότι χρειάζεται βοήθεια. 
Η ΑΝΙΜΑ δίνει οδηγίες ανάλογα 
με το περιστατικό. Αυτό, όμως, 
που ισχύει σε κάθε περίπτωση εί-
ναι ότι τα πουλιά και τα περισ-
σότερα άλλα ζώα τα βάζουμε σε 
χαρτόκουτα και όχι σε κλουβιά, 
τα ταΐζουμε και τα κρατάμε σε 
ήσυχο και σκοτεινό χώρο, ζεστό 
τον χειμώνα και δροσερό το κα-
λοκαίρι, μέχρι να γίνει η μεταφο-
ρά σε ένα κέντρο περίθαλψης», 
αναφέρει η Μ. Γανωτή.  
Σε περίπτωση που αντιληφθείτε 
ότι κάποιο ζώο χρήζει φροντίδας 
και περίθαλψης μπορείτε να κα-
λέσετε την ΑΝΙΜΑ στα τηλέφωνα 
210-9510075, 6972664675, εί-
τε να στείλετε φωτογραφίες από 
το ζώο μέσω viber, Whatsapp, 
καθώς και από τις σελίδες της 
ΑΝΙΜΑ στο Facebook και στο 
Instagram, αλλά και email στο 
wildlifecare@gmail.com. 

Στο εξεταστήριο 
του Σταθμού της 
οργάνωσης, 
φροντίζοντας 
ένα γεράκι

Η πρόεδρος της ΑΝΙΜΑ, Μαρία Γανωτή, 
με έναν μπούφο, έτοιμο να γυρίσει 
στο φυσικό περιβάλλον του


