
Publié sur le site dasarxeio.com le 2.7.2013, copie d'un article du quotidien "Tharros" de la 
région de Kalamata et Messine  
Le site est exploité par des forestiers, des gardes-chasse, des employés du ministère de 
l'environnement____________________________________________________________ 
 
L'article ci-dessous rappelle que le thé grec sauvage, poussant sur la chaîne de montagnes 
Taygète dans le Péloponnèse et sur le seuil de Sparte, est menacé d'extinction en raison de 
sa collecte illégale, qui en plus se fait souvent en arrachant les plantes y compris les 
racines, ou en les coupant avant la pleine floraison. Le chef de l’Office forestier de 
Kalamata, M. Spiros Katsipodas, rappelle que tout prélèvement de Sideritis sauvage est 
strictement interdit sur le Taygète et que la plante a été mise sous protection en 1981. Le 
thé du Taygète, au cours des dernières années, est exposé aux attaques massives de 
commerçants, de sorte qu'il apparaît chaque année à une altitude plus élevée que l'année 
précédente. Récemment, un groupe d’étrangers a été arrêté par son Service avec 180 kg de 
butin. Son Office forestier a décidé de procéder à l'avenir à des contrôles intensifs pendant 
le temps de la récolte, en considérant de contrôler également les points de vente pour 
vérifier l'origine du thé vendu, puisque dans la périphérie Messine (Kalamata) il n'existe pas 
un seul producteur, qui cultive du thé et le vend légalement. 
Bien que nous ne sommes qu'au début de la saison de récolte (article du 2.7.13), son 
Service a déjà saisi 250 kg de thé et deux plaintes ont été déposées.  
  
 
Commentaire de Sparta Natura 
En parlant du thé grec originaire du mont Taygète, il s’agît de l’espèce clandestina; espèce 
qui nous est fournie par un agriculteur, lequel possède une plantation sur le versant est du 
Taygète dans la périphérie Laconie. C’est le seul cultivateur en Laconie connu au ministère 
régional de l'Agriculture et nous pensons, qu'il est donc le seul vendeur légal de Sideritis 
clandestina du Taygète. On se demande, d’où provient tout ce Sideritis clandestina qui est 
offert sur Internet .... Dommage, que les points de vente sur Internet échappent à ce 
contrôle approfondi annoncé. 
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Έμποροι με ςυνεργεία αλλοδαπϊν οργϊνουν τισ δαςικζσ περιοχζσ 
Της Βίκυς Βετουλάκη 

Μπορεί τθν προθγοφμενθ εβδομάδα να ακοφςτθκε 
περίεργα θ είδθςθ ότι το Δαςαρχείο Καλαμάτασ 
κατάςχεςε 180 κιλά τςαγιοφ Ταχγζτου, το οποίο είχε 
ςυλλεχκεί παράνομα, και πωσ πρόκειται για 
αρωματικό ωυτό που ζχει χαρακτθριςκεί 
προςτατευόμενο είδοσ και απαγορεφεται θ ςυλλογι 
του ακόμα και για ιδιωτικι χριςθ, όμωσ θ αλικεια 
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είναι ότι τα τελευταία χρόνια δζχεται ςωοδρι επίκεςθ από ανκρϊπουσ που το 
εμπορεφονται. 
Όπωσ τόνιςε ο δαςάρχθσ Καλαμάτασ πφροσ Κατςίποδασ, το γεγονόσ ότι δε δίνεται καμία 
προςοχι ςτον τρόπο και το χρόνο ςυλλογισ ζχει ωσ ςυνζπεια το τςάι Ταχγζτου να 
απειλείται με εξαφάνιςθ και κάκε χρόνο να εμωανίηεται ςε όλο και μεγαλφτερο 
υψόμετρο ςε ςχζςθ με τα προθγοφμενα χρόνια. 
Επίςθσ, περιοριςμοί ζχουν τεκεί και για άλλα αρωματικά ωυτά τθσ περιοχισ, όπωσ είναι θ 
ρίγανθ, θ λεβάντα και το μελιςςόχορτο. 
 
Το ξεριηϊνουν 
Η απαγόρευςθ για το τςάι Ταχγζτου (ςιδερίτθσ), όπωσ είπε ο κ. Κατςίποδασ, δεν είναι 
κάτι καινοφργιο, αλλά προβλζπεται από Προεδρικό Διάταγμα του 1981. Ωςτόςο, μζχρι 
πζρυςι δεν είχε χρειαςκεί θ παρζμβαςθ του Δαςαρχείου, κακϊσ θ ςυλλογι τςαγιοφ ιταν 
περιοριςμζνθ, κυρίωσ από κατοίκουσ του Σαχγζτου, οι οποίοι, όπωσ διευκρίνιςε, 
γνωρίηουν πϊσ πρζπει να μαηζψουν το ωυτό για να μθν το βλάψουν και να καρποωοριςει 
ξανά. 
Σο Προεδρικό Διάταγμα απαγορεφει εξ ολοκλιρου τθ ςυλλογι, ενϊ απαγορεφεται και θ 
εξαγωγι, παρά μόνο για ερευνθτικοφσ ςκοποφσ και με ειδικι άδεια. 
Σο πρόβλθμα δθμιουργικθκε τα τελευταία χρόνια, όταν άρχιςε να γίνεται ανεξζλεγκτα θ 
ςυλλογι του για εμπορικοφσ ςκοποφσ. Κατά τον κ. Κατςίποδα, ζχει παρατθρθκεί το 
φαινόμενο, να ζρχονται ζμποροι από άλλουσ νομοφσ, με ομάδεσ αλλοδαπϊν εργατϊν, 
για να μαηζψουν το τςάι. Μάλιςτα, όςοι το μαηεφουν παράνομα, προκειμζνου να 
ολοκλθρϊςουν γριγορα το ζργο τουσ ξεριηϊνουν το φυτό, αντί να κόβουν απλά τα 
άνκθ ι τα ςυλλζγουν ανϊριμα, πριν από τθν ανκοφορία. 
«Οι ντόπιοι τόςα χρόνια το μάηευαν τθν περίοδο που ζπρεπε να μαηευτεί και πρόςεχαν. 
Αυτι τθν περίοδο, αν μαηεφεισ τςάι είναι εγκλθματικό. Σο τςάι Σαχγζτου είναι μετά τισ 20 
Ιουλίου, να ζχει ανκίςει και να είναι οι καρποί ϊριμοι για να μπορζςει να γίνει ςπορά. 
Πάνε νωρίσ για να προλάβουν και κάνουν μεγάλθ ηθμιά», εξιγθςε. 
 
Περιοριςμοί και ςτα άλλα 

Από το 2010 ζχει εκδοκεί ρυκμιςτικι διάταξθ του Δαςαρχείου Καλαμάτασ και για τα 
υπόλοιπα αρωματικά ωυτά τθσ περιοχισ (ρίγανθ, μζντα, κ.ά.). Όποιοσ επικυμεί, μπορεί να 
ςυλλζξει μόνο αωοφ λάβει ςχετικι άδεια από το Δαςαρχείο και με όριο τα 50 κιλά για 
εμπόριο, αντί πολφ μικροφ τιμιματοσ, και τα 5 κιλά για ιδία χριςθ. 
Ο κ. Κατςίποδασ ςθμείωςε ότι μετά τα ωαινόμενα αυτά το Δαςαρχείο αποωάςιςε τθν 
εντατικοποίθςθ των ελζγχων ςτο ςθμείο που ςυλλζγεται το τςάι, ενϊ δεν απζκλειςε το 
ενδεχόμενο να γίνουν ζλεγχοι και ςε καταςτιματα πϊλθςθσ τςαγιοφ Σαχγζτου, για το πϊσ 
το ζχουν προμθκευτεί, αωοφ δεν υπάρχουν καλλιζργειεσ όςον αφορά ςτθ Μεςςθνία. 
Φζτοσ, μζχρι αυτι τθ ςτιγμι, το Δαςαρχείο ζχει καταςχζςει περίπου 250 κιλά τςαγιοφ. 
Είτε είχε ςυλλεχκεί και αωεκεί ςτθν περιοχι για να ξερακεί, είτε ζχουν πιάςει επ’ 
αυτοωϊρω όςουσ το μάηευαν. Επίςθσ, ζχουν κατατεκεί δφο μθνφςεισ ςε ιςάρικμα άτομα. 
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