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Π; ολο trou οι πατάτες της περιοχής 'Αχαΐας ει 
στης ποιότητας και κέρδισαν την εμπιστοσύνη τών Βρεταννι-
κ&ν αγορών, τό ελληνικό αυτό προϊόν γνωρίζει κά3ετη πτώση 
τιμών, λόγω τών επιφυλάξεων του Ευρωπαϊκοί) χονδρεμπορίοι;, α
πό τη μέχρι σήμερα κακή ποιότητα της ελληνικής πατάτας, Ku-
p4Uç της Καλαματιανής! 

Νέα πτώαη τών τιμών έλληνι 
κής πατάτος! "Εψβοοαν CTÒ 8 
¡μάρκα τό 25κ:λο, τή CT Υμή πού 
o¡ παρόμοιες ανταγωνιστικές' ει 
crfÙTTOW τή διπλάο'α τ μ ή ! ! 
,ϋ^κοτοατροφική αυτή έΕέλιΕη ό 

\ετο,ι: α) στον ¡οχυρό ρντα 
\j.vicpò λόγω ύοερπροοφορμς 
φετςς χειμων άτηκης ποτάτος, 
αλλά, «ai „όνοιξιάτικςς έπίςης, 

6J οτήν κοκή ποιότητα πού έπΐ 
Êvcv ολόκληρο μήνα προσφέρδ/} 
κε ή ελληνική Καλαμάτας, κι' ε 
κονε τ 6 Εύρωπο·κό εμπόριο νό 
είν« πλέον έπκρυλοκτικό, κι' ö 
TCV ακόμα ή πο ότητά της sïvoi 
οχετικά καλή, γ} στην διαμόρφω* 
οτ) Γ,λέον μιας κσκής γνώμης έκ 
μέρους του χονδρεμπορίου για 
τήν όντοχή, τήν . ποιότητα της 

έλλην,κής πατάτας, πού «πλασα 
ρίοεηκε» τώρα κι' αυτή οτήν 
«δεύτερη» κατηγορία! Χάνουμε 
σίγουρες αγορές και μ*ας κα 
TCTCOCOUV στους μή ύπολογίσι 
ρους πωλητές κο! έΕογωγεις. 
fai τ;μές είνοι πλέον Ζημιογόνες. 
Ποιος 6ά πληρώοε· τά πολλά έ 

'κσ-τομμύρια δροχμές πού χάνον 
τσι κόβε εβδομάδα; Πρέπει νά 
ληφΕοϋν μέτρα, και νά βελτίω 
£cpv ή ν' -άλλάΕουν για ιού χρό 
νου οι κ&λλ, εργούμενες ποικλί 
ες. 

Μόνχχο: "Εφεαοον Ί8 φορτία 
έναντι 51,5,-23 κα; 57 τ)ς τέσσε; 

"""ρ,ς προηγούμενες- εβδομάδες. 
Ποιότητα οχετκά κολή, μέ έλά 

' χιοτα προβλήματα φυτασβενει 
ι"ών, κ.λ.,π. Τό 20ο)σ ήταν - noua 
* λίας «Σπούντα» (μακρουλή) πού 

• οτίς αρχές της εβδομάδας πλη 
ρώθηκαν npóc 1|2 — 13 μάρκα τό 
25κλιο, άλλα οτό τέλος έφδα 
CCV ατά 10 μάρκο! Οι υπόλοι
πες, ποικλίος ¡στρογγυλές, 
CLANSTAR, JAERLE, MORTO 
ΝΑ, πού δέν ópéacvv πολύ οτήν 
κατανάλωση, έπιασαν όρχικά 10 
μάρκα κοί στό τέλος της έβδο-

ιμιάδας επεοσν «τα 8 μάρκα, δη 
ι λαδή öco περίπου πούλαγαν oi 
Γέρμονοί κοί ''Ολλανδοί ·πρίν δύο 
εβδομάδες τήν χειμωνιάτικη 
του 1984! Μέ τέτοια τιμή, δέν 
βγαίνουν οϋτε.τά έξοδα μεταφο 

'Από τίς 9 Ιουνίου άρχιοε ή f 
έΕογο>γι> της ελληνικής -Φ've· i 
πού εεωρεϊτοι ή καλύτερη έΑΛτι 
ν κή r.oTCTC. Στην Ευρωπο κή 
γορά υπάρχει· επόοκείΟ r.CTOTCC , 
και ιδιαίτερα οτην Γερμάνιο. 
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'Αγγλία: Στις 6 ' iouviou e* \ 

φίχΕηκο το πρώτο πλοίο μέ nera ! 
τες περιοχής "AXOJCC, με " Î 
692 τόννους. Oi πληροφορίες | 
όνοψέρουν για πολύ κολή ποο | 
τητα. Άναμένοντα. άποτελεομ-ί 
τα κοι άντιδράοεις. 

Τά φορτία πού cç£ avow 6& 
κώς, προοφέρδηκον rpóc Ia — 
5.5 λίρες τό οοκκί τών 20 m 
λών. Oi άνταγωνιστκές surp je 
κές ••Στ.ούντα»·, πουλή€ηκαν λ 
γότερο, προς 4 λίρες τό 2!>κΛο 
λόγω ϋπορΕης rxpovóenese.. 

• Ή λευκόοορκη ARRAN ΒΆΝΝΕΚ 
n>rpw€r«? τρός 4.60 λίρες re 
ρόδοση οτά λ'μάνα eiocyuiyrc 
Στίς χονδρ^γορές oi Kunptc-
κές τΛηρώνοντα rpóc ß — 5.5C 
λίρες τό 20κιλο. Πατάττς 
cncvibc^cí i í Γαλλίας, ηλτ,ρια 
6ηκον προς 2,90 λίρες, oi γολ 

' λικές OSTARA éntecev 3.20 JU 
ρες τό 25κιλο. Οί ντόπιες (όγ 
γλ κές) είνοι άκόμο μκρόκορ-
πες. 

- Ό δβίγμοτίρμός έλΑτίνικης ne i 
τότας στις βιομηχανίες πού ne : 
ράγουν CHIPS (ττ,γοντές) έλτ· s 
Ζετοι πώς 6ά «Γνοι έετικός. όπο 
τε εά όνοιχΕεϊ ά δρόμοο. γ à us 
γςλύτερες πωλήσεις έλληνκης 
πατάτος σ' αύτέΰ τίς βιομηχονι 
ες neo ÓYcpáZouv πολύ μέγα- ! 
λες ποσότητες KÓ€S χρόνο. Σς 
μειώνουμε πώς ή έτήοα κοτο 
κεφαλτ) κατανάλωση πατάτας i 
οτήν Αγγλ:'α (10,5 κιλάί; (Ewvj 
ario t ic μ-εγολύτερες στό/ »: ' 
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