Publication on the website dasarxeio.com, dated 02.07.2013,
Copy of an article published in daily newspaper "Tharros" of Kalamata region and Messinia
The website is operated by forest rangers, gamekeepers and staff of Ministry of
Environment _______________________________________________________________
The below article reiterates that the mountain tea on the Taygetos mountain chain, in the
Peloponnese and on the doorstep of Sparta, is threatened with extinction due to illegal
exploitation by pulling out with the roots or cutting before full bloom. The head of the
Forest Office of Kalamata, Mr. Spiros Katsipodas, recalls that any collecting of wild Sideritis
from Taygetos mountain is strictly prohibited and that the plant has been placed under
protection of species in the year 1981. In recent years, tea from Taygetos is exposed to
massive attacks of traders; therefore it appears every year in higher altitude than the
previous year. Recently, a foreign gang was arrested with 180 kg yield by his authority. His
Forest Office has decided to carry out intensive checks during harvest time in the future,
taking into consideration to control also the shops, in order to verify the origin of the sold
tea, because in the periphery Messinia (Kalamata) there is no single producer, which grows
and sells legal tea.
Although we are only at the beginning of the harvest season (July 2, 2013), his Forest
Office has already seized 250 kg of tea and denounced two persons to the police.

Comment of SPARTA NATURA
On the Taygetos mountain chain grows naturally exclusively the species Sideritis
clandestina. We buy this species from a farmer, who has a plantation on the Taygetos in
the periphery Laconia (eastern slope of Taygetos). The regional Ministry of Agriculture
doesn’t know any other farmer growing Sideritis in Laconia and we assume that he is
therefore the only legal seller of Sideritis clandestina. One wonders where is all Sideritis
clandestina coming from, which is offered on Internet .... Too bad that Internet sales are
not affected by the announced legality checks.
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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

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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