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Extraits - traduction 
L'exploitation du thé grec des montagnes (Sideritis) a pris des proportions incontrôlées avec le 
résultat, que les scientifiques de l'Université de Thessalonique et de l'Organisation agricole ELGO 
DIMITRA exigent l'adoption de mesures de restriction, comme elles sont appliquées pour 
l'exploitation forestière illégale. 
Une publication du journal «Kathimerini» a rapporté, que des bandes organisées parcourent 
d’innombrables pentes et montagnes à travers le pays et ramassent illégalement du thé de 
montagne sauvage à tel point, que le risque d'extinction est déjà prévisible. 
Principaux champs d’action de ces bandes sont le Péloponnèse, La Crète (thé appelé "Malotira"), le 
Centre et le Nord de la Grèce. 
Il est précisé qu’il est interdit de faire du commerce avec le thé grec des montagnes sauvage et que 
sa collecte est autorisée uniquement pour la consommation personnelle privée. A cette fin, 
beaucoup d’Offices forestiers ont adopté des règlements qui fixent la quantité et la période 
admise. 
 
Commentaire de Sparta Natura 
A la fin on informe, pour quelle maladie le thé grec des montagnes est principalement consommée 
comme prévention. 
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Το ελληνικό τσάι του βουνοφ κινδυνεφει με εξαφάνιση 

Περιβάλλον Ενζργεια Οικολογία: 

Ανεξζλεγκτεσ διαςτάςεισ λαμβάνει θ εκμετάλλευςθ του ελλθνικοφ τςαγιοφ του βουνοφ (Sideritis) 
με αποτζλεςμα επιςτιμονεσ του ΑΠΘ και του Σμιματοσ Αρωματικϊν Φαρμακευτικϊν Φυτϊν του 
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΣΡΑ να ςυςτινουν μζτρα αντίςτοιχα με εκείνα για τθν λακροχλοτομία. 
Όπωσ αναφζρει δθμοςίευμα τθσ εφθμερίδασ “Κακθμερινι”οργανωμζνεσ ομάδεσ που ςυλλζγουν 
και πωλοφν αυτοφυι φυτά από όλθ τθ χϊρα χτενίηουν δεκάδεσ βουνοπλαγιζσ όπου φυτρϊνουν 
είδθ ελλθνικοφ τςαγιοφ και το ςυλλζγουν παράνομα ςε τζτοιο βακμό που είναι ορατόσ πλζον ο 
κίνδυνοσ εξαφάνιςισ του. 
Κφριεσ περιοχζσ δράςθσ των ομάδων αυτϊν είναι θ Πελοπόννθςοσ, θ Κριτθ (μαλοτιρα), αλλά και 
θ βόρεια και κεντρικι Ελλάδα όπου βουνά όπωσ ο Γράμμοσ, ο Βόρασ, αλλά και ο Ολυμποσ, ζχουν 
χάςει ςθμαντικό μζροσ από το απόκεμά τουσ ςε τςάι του βουνοφ. 
Σο τςάι του βουνοφ κινδυνεφει επίςθσ από τθ βοςκι, όπωσ δείχνει το παράδειγμα του όρουσ 
Φαλακροφ. 
θμειϊνεται πωσ το τςάι του βουνοφ δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εμπορικισ εκμετάλλευςθσ 
παρά προορίηεται αποκλειςτικά για οικιακι χριςθ. Μάλιςτα, πολλά δαςαρχεία ζχουν εκδϊςει 
ρυκμιςτικζσ διατάξεισ που κακορίηουν τισ ποςότθτεσ και τον χρόνο ςυλλογισ. 
Σο ελλθνικό τςάι βρίςκεται ψθλά ςτον κατάλογο τθσ πυραμίδασ των αρωματικϊν φαρμακευτικϊν 
φυτϊν που αυτοφφονται ςτθν Ελλάδα. Αν και από αυτό παραςκευάηεται το πιο διαδεδομζνο 
ελλθνικό αφζψθμα, καλλιεργείται ςε ελάχιςτεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ (κυρίωσ ςτθ Βρφναινα 
Μαγνθςίασ και αλλοφ ςε μικρότερεσ εκτάςεισ). 
Μάλιςτα, το ελλθνικό τςάι του βουνοφ και ςυγκεκριμζνα θ ποικιλία sideritis scardica που 
ςυναντάται ςτθ Μακεδονία κεωρείται ότι ζχει θασμαηοσργές ιδιόηηηες για ηην ανηιμεηώπιζη 

ηης αζθένειας Αληζτάιμερ θ οποία προκαλεί εκφυλιςμό των εγκεφαλικϊν κυττάρων. 
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