Γαλλία: Ανησυχία για τις
απεργιακές κινητοποιήσεις ενόψει
των εορτών
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Μετις απεργιακές κινητοποιήσεις να συνεχίζονται στη Γαλλία στα μέσα μαζικής μεταφοράς, έναν
χρόνο μετά το σκληρό πλήγμα που επέφερε το κίνημα των "κίτρινων γιλέκων", η ανησυχία είναι
έκδηλη ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς μεταξύ των εμπόρων, των
ξενοδόχων, των εστιατόρων και των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου, ιδίως στην περιοχή
του Παρισιού.
"ΤοΣαββατοκύριακο ήταν καταστροφικό: το Παρίσι ήταν άδειο, τα εστιατόρια, οι μπρασερί…
Ακόμα και τα ταχυφαγεία, όλος ο κόσμος επλήγη, με ζημίες στον κύκλο εργασιών έως και 50%",
είπε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος επαγγελματικής ένωσης του κλάδου της
εστίασης GNI-Synhorcat.
Ίδιαη ανησυχία στην Ένωση ξενοδοχειακών επαγγελμάτων και βιομηχανιών, τη μεγαλύτερη
οργάνωση του κλάδου: "Στο Παρίσι, στον ξενοδοχειακό κλάδο, είχαμε πτώση περίπου 30% στις
δραστηριότητές μας και στην εστίαση στο 40%, ακόμα και 50% σε ορισμένες περιοχές και δεν
μιλάω για σημεία διαδηλώσεων όπου ζητήσαμε από τα καταστήματα να κλείσουν", εξηγεί στο AFP
ο Φρανκ Ντελβό, ο συμπρόεδρος της Ένωσης στο Παρίσι και το Ιλ ντε Φρανς.
Όσασυμβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι "δραματικά" για τους επαγγελματίες, "διότι ο Δεκέμβριος είναι
ένας από τους καλύτερους μήνες του έτους" υπογραμμίζει ο Ντελβό.
"Ζητήσαμεαπό την κυβέρνηση συνοδευτικά μέτρα, όμως θέλουμε σίγουρα αυτό να σταματήσει".
"Το(οικονομικό) βάρος του μήνα Δεκεμβρίου είναι το διπλάσιο από τον μέσο όρο άλλων μηνών
του έτους στα εμπορικά κέντρα και η συνέχιση των απεργιών πέραν αυτής της εβδομάδας θα είναι
καταστροφικό για τον κλάδο μας…" σημειώνει ο Γκοντράν Τουρίν, γενικός γραμματέας του
Εθνικού Συμβουλίου Εμπορικών Κέντρων (CNCC).
Ηανησυχία είναι έκδηλη στον τομέα των παιχνιδιών, όπου το 50% της δραστηριότητας
επικεντρώνεται στα τέλη του έτους. Ο Ζακ Μποντόζ, ο πρόεδρος της αλυσίδας JoueClub, ανέφερε
σήμερα στο ραδιοφωνικό δίκτυο Europe 1 "πτώση της τάξης του 20% στον κύκλο εργασιών αυτό
το Σαββατοκύριακο" στα καταστήματα της αλυσίδας στις μεγάλες πόλεις.

ΗΣυμμαχία Εμπορίου, που εκπροσωπεί 26.000 καταστήματα στον κλάδο της ένδυσης, της
υπόδησης κ.α, κατέγραψε μείωση 30% των δραστηριοτήτων της την Πέμπτη και την Παρασκευή,
στις μεγάλες πόλεις.
Ογενικός γραμματέας της Γιόαν Πετιό μίλησε για "εξάντληση" και "οργή" των μελών της
Συμμαχίας, που φοβούνται για τον κύκλο εργασιών τους, την ώρα που απομένουν μόλις δύο
εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα.
Οιέμποροι αναμένεται να συναντηθούν εντός της εβδομάδας με τον υπουργό Οικονομικών
Μπρουνό Λεμέρ και την υφυπουργό της Ανιές Πανιέ Ρινασέρ, η οποία διατύπωσε σήμερα την
ανησυχία της για τις επιπτώσεις στον τουριστικό κλάδο.
"Τοπλέον ευαίσθητο θέμα σήμερα, είναι να καθησυχάσουμε τους τουρίστες για το ότι μπορούν να
έρθουν, ιδίως στο Παρίσι", είπε η ίδια στο Cnews.
"Ηαντίληψη αυτών των απεργιών από το εξωτερικό, είναι ότι η Γαλλία βρίσκεται σε αποκλεισμό και
στο έλεος βίαιων επεισοδίων και είναι μια εικόνα που δεν είναι καινούργια μετά το κίνημα των
"κίτρινων γιλέκων". Κι αυτό δεν είναι σίγουρα καλό για τον τουρισμό, τα ταξίδια και τις κρατήσεις,
υπογραμμίζει ο Ζαν Πιερ Μας, ο πρόεδρος των Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων.
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