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Tageszeitung „Tharros“ der Region Kalamata und Messinien 

Der website wird betrieben von Förstern, Wildhütern, Angestellten des Umwelt-
ministeriums 
 
Der untenstehende Artikel wiederholt, dass der Tee vom Gebirge Taygetos auf dem 
Peloponnes und vor der Türe Spartas von der Ausrottung bedroht ist wegen illegalem 
Raubbau durch Ausreissen samt Wurzeln oder Abschneiden vor der vollen Blüte. Der 
Vorsteher der Forstbehörde Kalamata, Herr Spiros Katsipodas, ruft in Erinnerung, dass 
jegliches Sammeln von wildem Sideritis vom Taygetos strengstens verboten und die Pflanze 
bereits 1981 unter Artenschutz gestellt worden ist. Der Tee vom Taygetos ist in den letzten 
Jahren massiven Angriffen von Händlern ausgesetzt, so dass er jedes Jahr in immer 
grösserer Höhenlage erscheint als im Vorjahr. Kürzlich wurde von seiner Behörde eine 
ausländische Bande mit 180 kg Ausbeute verhaftet. Sein Forstamt hat beschlossen, in 
Zukunft intensivere Kontrollen während der Erntezeit durchzuführen und zieht in 
Erwägung, ebenfalls die Verkaufsstellen zu kontrollieren, um die Herkunft des verkauften 
Tees zu verifizieren, denn in der Peripherie Messinia (Kalamata) gibt es keinen einzigen 
Produzenten, welcher die Pflanze anbaut und legal verkauft. 
Obwohl wir erst Anfang der Erntesaison sind (Artikel v. 2.7.13), hat sein Forstamt bereits 
250 kg Tee beschlagnahmt und zwei Anzeigen erstattet. 
 

Anmerkung der Redaktion SPARTA NATURA 

Beim Sideritis vom Taygetos handelt es sich um die Art clandestina, welche wir von einem 
Bauern kaufen, der von dieser Art auf dem Taygetos eine Pflanzung besitzt in der 
Peripherie Lakonien (Osthang des Taygetos). Dem regionalen Landwirtschaftsministerium 
ist keine andere Pflanzung in Lakonien bekannt, und wir gehen davon aus, dass er somit 
der einzige legale Verkäufer von Sideritis clandestina ist. Man fragt sich, woher all der 
Sideritis clandestina kommt, der im Internet angeboten wird.... Schade, dass Internet-
Verkäufe von den angekündigten Legalitäts-Kontrollen nicht betroffen sind. 
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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 
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του ακόμα και για ιδιωτικι χριςθ, όμωσ θ αλικεια 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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