
Ποια είναι η ΑΝΙΜΑ 

 
Η ΑΝΙΜΑ είναι σωματείο που κατά κύριο λόγο 
ασχολείται με την περίθαλψη και επανένταξη 
άγριων ζώων.  
 
  
 
Κάθε χρόνο 

Περιθάλπουμε 3.000-4.000 άγρια ζώα 

Ανταποκρινόμαστε σε χιλιάδες πολίτες για ζητήματα 
που σχετίζονται με την άγρια ζωή 

Συνεργαζόμαστε με φορείς  και οργανώσεις για την 
αντιμετώπιση απειλών της άγριας ζωής 

Κινητοποιούμε δεκάδες εθελοντές 

 

 



1ο Ερπετολογικό Συμπόσιο, 5/11/2016, Κηφισιά 

Πουλιά, θηλαστικά, ερπετά  

Σύλλογος για την Προστασία και Περίθαλψη της Άγριας Ζωής 
ΑΝΙΜΑ 
 



Τι κάνει η ΑΝΙΜΑ  
για τα ερπετά της Αττικής 

Η ΑΝΙΜΑ κάθε χρόνο περιθάλπτει περίπου 200 ερπετά από την Αττική, που 
αντιστοιχούν το 20% των άγριων ζώων που φτάνουν σε αυτήν από την 
περιοχή, με την πλειοψηφία να αφορά σε χελώνες. 
 
Εκτός από την περίθαλψη των ερπετών η δράση της ΑΝΙΜΑ περιλαμβάνει: 
- Διασώσεις/συλλήψεις φιδιών 
- Διασώσεις χελωνών σε περιπτώσεις περιαστικών πυρκαγιών 
- Εκπαίδευση φορέων 
- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών 
 
Συνεργάζεται σε σταθερή βάση με ειδικούς ερπετολόγους, την Ερπετολογική 
Εταιρεία και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.  
Συνεργάζεται με το τμήμα εξωτικών και αγρίων ζώων της Κτηνιατρικής 
Σχολής  ΑΠΘ  και τον κτηνίατρο Αχιλλέα Ακρίβο σε θέματα περίθαλψης. 
 

 



Τα φίδια της Αθήνας  

H ΑΝΙΜΑ καλείται για σύλληψη φιδιών από: 
- την Πολιτική Προστασία 
- την Άμεση Δράση 
- την Πυροσβεστική 
- Δήμους 
- Διευθυντές σχολείων 
- απλούς πολίτες 



Διασώσεις 

Τα φίδια που διέσωσε και περιέθαλψε η ΑΝΙΜΑ  
από την Αττική τα τελευταία 4 χρόνια 
περιλαμβάνουν 7 ελληνικά είδη και  4 ξενικά. 



Διασώσεις 
Λαφιάτες 

κάτω από ρόδα, Γαλάτσι 

Τουαλέτα, Περιστέρι                       Μπαλκόνι, Κολωνός                          Γκαράζ,  Μαρούσι 

Παιδική χαρά, Ζωγράφου 



Διασώσεις 
Λαφιάτες 

Μηχανές αυτοκινήτων 



Διασώσεις 
Σπιτόφιδα 

Γλάστρα, Νίκαια                                                    Μπαλκόνι, Κορυδαλλός 

Πολυκατοικία, Ευριπίδου (κέντρο) 



Διασώσεις 
Σαπίτες & Σαΐτες 

           Φρεάτιο, Ιλιον                                          Πάρκινγκ, Μεταμόρφωση 

             Ακάλυπτος, Καλλιθέα            Αυλή, Πολύγωνο 

Σαπίτες 

Σαΐτες 



Διασώσεις 
Εφιοί 

Παιδική χαρά, Ταύρος                             Κήπος, Κηφισιά 



Διασώσεις 
Τυφλίνοι και αγιόφιδα 

Τυφλίνος σε κουζίνα, Βούλα                   Αγιόφιδο σε υπνοδωμάτιο, Ακ. Πλάτωνος 



Διασώσεις 
Οχιές 

Αυτοκίνητο, Σταθμός Λαρίσης                 Φρεάτιο, Περισσός 



Διασώσεις 
Ξενικά 



Διασώσεις 
Γνώσεις/ευαισθησία πολιτών και φορέων 

Η οχιά  στο Παγκράτι 



Διασώσεις 
Γνώσεις/ευαισθησία πολιτών και φορέων 

Ο γυμνοσάλιαγκας  στα Πετράλωνα που θεωρήθηκε φίδι 



Περίθαλψη 



Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 

Η ΑΝΙΜΑ ενημερώνει και ευαισθητοποιεί πολίτες μέσα από 
- την ενημέρωση κατά τη διάσωση 
- την εκπαίδευση φορέων στον χειρισμό φιδιών 
- την προβολή της ερπετοπανίδας μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ΜΜΕ 
- την πραγματοποίηση απελευθερώσεων με παρουσία κοινού 
- την περίληψη ερπετοπανίδας σε παρουσιάσεις των δράσεων του συλλόγου 
 

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι μέρος της διάσωσης. 

Φύλακας στο κτήριο του Υπουργείο 
Πολιτισμού (Πειραιώς)  μόλις έσωσε ένα 
σπιτόφιδο από τις γάτες  



Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 
Εκπαίδευση φορέων 

Εκπαίδευση στο προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου  
σε συνεργασία με την Ερπετολογική Εταιρεία 



Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 
Απελευθερώσεις 

Οι απελευθερώσεις κάποιες φορές είναι δημόσιες για ευαισθητοποίηση 



Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Παρουσίαση για τα φίδια, 2ο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου 
Με αφορμή μια παιδική φάρσα… 



Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Την σελίδα της ΑΝΙΜΑ στο facebook ακολουθούν πάνω από 52.000 χρήστες, 
καθιστώντας την ένα σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

Ανάρτηση διάσωσης Ανάρτηση Δελτίου Τύπου 



Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 
Προβολή στα ΜΜΕ 

2015, Δελτίο Τύπου 17 ΜΚΟ και φορέων για τον 
μύθο της απελευθέρωσης φιδιών κ.α. στη Φύση 

2015, Δελτίο Τύπου ΑΝΙΜΑ & Ερπετολογικής 
Εταιρείας για την προβολή της θανάτωσης 
φιδιών στα ΜΜΕ και το διαδίκτυο 

2009, Ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ για τα φίδια της Αθήνας 



Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση 
Προβολή στα ΜΜΕ 

Με αφορμή διασώσεις συχνά δημοσιοποιούνται άρθρα σε ηλεκτρονικά 
και έντυπα ΜΜΕ για φίδια πολλές φορές με συνεντεύξεις της ΑΝΙΜΑ. 



Τελευταία διάσωση 

Πετράλωνα, 4 Νοεμβρίου 2016  



Άλλα είδη ερπετοπανίδας  
που φτάνουν στην ΑΝΙΜΑ 



Άλλα είδη ερπετοπανίδας 



Για τη ζωή για την ελευθερία 

www.wild-anima.gr 

www.facebook.com/anima.gr 

τηλ. 210-9510075 [10.00-19.00] 


