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Ζωντανάστον αέρα και εντελώς αναπάντεχα, ακόμα και για τους δημοσιογράφους, οι ακροατές του
ραδιοφώνου France Inter, έζησαν σήμερα το πρωί, τη μοναδική για τα ραδιοφωνικά χρονικά
στιγμή της παραίτησης του εμβληματικού υπουργού Επικρατείας για την Οικολογική Μετάβαση,
του Νικολά Ιλό.
Πρόκειταιγια ωρολογιακή βόμβα για την κυβέρνηση Μακρόν, η οποία απορυθμίζει τα σχέδια για
μια ομαλή φθινοπωρινή επανέναρξη της πολιτικής ζωής. Στην πραγματικότητα, από τον
περασμένο Μάιο είχε μπει ο μηχανισμός σε ενέργεια, αφού τότε ο Ιλό, είχε ήδη ανακοινώσει ότι το
καλοκαίρι θα αποφάσιζε εάν θα παρέμενε ή όχι στην κυβέρνηση.
Οπρόεδρος Μακρόν και η κυβέρνηση έμαθαν τα νέα για την παραίτηση, συγχρόνως με τους
ακροατές. Διατηρώντας τον αυθορμητισμό του και με πλήρη επίγνωση των αδυναμιών του, ο Ν.
Ιλό εξήγησε ότι απέφυγε να μιλήσει με τον Ε. Μακρόν και τον πρωθυπουργό από φόβο "μήπως
επιμείνουν και τον πείσουν να αλλάξει γνώμη".
Απότη Δανία όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη ο πρόεδρος Μακρόν αντέδρασε λέγοντας:
"Επέλεξα τον Νικόλα Ιλό γιατί είναι, μεταξύ άλλων, ένας ελεύθερος άνθρωπος, σέβομαι την
ελευθερία του και την απόφασή του. Εύχομαι να μπορέσω να βασιστώ σε αυτόν μέσω μιας άλλης
μορφής (συνεργασίας)" .
ΟΝικολά Ιλό, που επανειλημμένα στο παρελθόν είχε αρνηθεί την υπουργοποίησή του, θεωρήθηκε
το μεγάλο απόκτημα για την κυβέρνηση Μακρόν.
Ήτανκαι είναι, ιδιαίτερα δημοφιλής στο γαλλικό λαό εξ' αιτίας της πολύχρονης δράσης του για την
προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι με ενδιαφέρον και περιέργεια, πολλοί ήταν αυτοί που
περίμεναν να δουν τι θα μπορούσε να υλοποιήσει στο πλαίσιο ενός φιλελεύθερου κυβερνητικού
σχηματισμού, όπου κατά τη διάρκεια των 15 μηνών της υπουργίας του, η οικολογία όλο και έχανε
έδαφος στις προτεραιότητες.
Δημοκρατία και "lobbies"

Κάνονταςο ίδιος έναν σύντομο αντι-απολογισμό, έθεσε τα ερωτήματα: "Έχουμε αρχίσει να
μειώνουμε τη χρήση των φυτοφαρμάκων; Η απάντηση είναι όχι. Έχουμε αρχίσει την αναχαίτιση
της μείωσης της βιοποικιλότητας; Η απάντηση είναι όχι. Είμαστε σε θέση να εμποδίσουμε την
τεχνητοποίηση (artificialisation) του εδάφους; Η απάντηση είναι όχι.
Δενθέλω πλέον να λέω ψέματα στον εαυτό μου, δεν θέλω να συντηρώ την ψευδαίσθηση ότι η
παρουσία μου στην κυβέρνηση σημαίνει ότι στεκόμαστε στο ύψος αυτών των διακυβευμάτων"
τόνισε.
Αναγνώρισεπαρ' όλα αυτά, ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του έχουν γίνει "κάποια μικρά βήματα",
η κατάσταση του πλανήτη όμως είναι τόσο ανησυχητική που δεν μπορεί πλέον να αρκεσθεί στα
μικρά βήματα. Μίλησε για "μοναξιά" και έλλειψη συνεργασίας με τα άλλα υπουργεία με στόχο την
οικολογική μετάβαση που ήταν η αποστολή του.
Μίλησεεπίσης για "ανακολουθίες" στη λήψη των κυβερνητικών αποφάσεων, σε σχέση πάντα με
τους οικολογικούς στόχους.
Αναγνώρισετέλος ότι η σταγόνα που έκανε να ξεχειλίσει το ποτήρι, "και να πάρει την τελική
απόφαση", ήταν η παρουσία του Τιερί Κοστ, ενός πολύ γνωστού λομπίστα, σύμβουλου των
κυνηγών, στη χθεσινή συνάντηση στο Ελιζέ με την κυνηγετική Ομοσπονδία, για τη συζήτηση
σχετικά με τη μεταρρύθμιση του κλάδου.
"Δενήταν προσκεκλημένος και του ζήτησα να αποχωρήσει" εξήγησε και πρόσθεσε:
"Τοθέμα των lobbies θα πρέπει να τεθεί ξεκάθαρα και να ξεκαθαρισθεί. Είναι θέμα για το ποιος
κυβερνά, είναι θέμα δημοκρατίας" υπογράμμισε ο Νικολά Ιλό.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

