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Title: The Greek mountain tea threatened with extinction
Translation in excerpts
The exploitation of Greek mountain tea (Sideritis) took an uncontrolled dimension with the result
that scientists of the University of Thessaloniki and of the Agriculture Organization ELGO DIMITRA
are demanding to prescribe measures as they are used in illegal timber felling.
A publication of the newspaper "Kathimerini" reported that organized gangs scour countless
hillsides throughout the country and illegally collect wild mountain tea of such extent, that the
extinction risk is already foreseeable.
Main operation fields of these bands are the Peloponnese, Crete (tea called "Malotira"), Central
and Northern Greece.
It is argued that wild mountain tea may not be used for trading and that its collection is permitted
only for domestic personal consumption. Many Forest Offices have purposely adopted regulations
that fix the admitted quantity per person and the time span.
Comment of Sparta Natura
At the end is given an explanation what disease could be prevented by drinking Greek mountain
tea.
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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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