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Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Γιόσι Αμράνι παραχώρησε συνεντεύξεις στην
εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» στις 23.5.2021 στην Νεφέλη Λυγερού και στην ιστοσελίδα
LIBERALστις 21.5.2021 στον Ηλία Τασόπουλο σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή και
το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας.

Στη συνέντευξή του στο Liberal στέλνει το μήνυμα ότι το Ισραήλ δεν έχει κανένα
συμφέρον να κλιμακώσει την κατάσταση, μιλά για την προσπάθεια της Χαμάς, η οποία
έχοντας χάσει κάθε αίσθηση συγκράτησης, επιχειρεί να αυξήσει την πολιτική της ισχύ και
να γίνει η κύρια δύναμη στην Παλαιστιανιακή Αρχή με όπλο τη βία, επισημαίνει πως οι
Παλαιστίνιοι πρέπει να καταλάβουν ότι ο μόνος τρόπος είναι οι διαπραγματεύσεις και η
ειρήνη, ενώ κάνει ειδική μνεία στο ρόλο τρίτων χωρών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως
κάποιοι υποκινούν και προκαλούν στοιχεία του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Στη συνέντευξή του στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» περιγράφει τα σχέδια της Χαμάς,
χαρακτηρίζει προβληματική τη στάση της Άγκυρας και απαράδεκτη τη γλώσσα του
Ερντογάν, σχολιάζει τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας και τις πρωτοβουλίες Δένδια
και αναφέρεται στην αναβάθμιση των σχέσεων του Ισραήλ με την Ελλάδα επισημαίνοντας
σε σχετική ερώτηση της δημοσιογράφου: «Πράγματι αναπτύσσουμε στενές σχέσεις με την
Ελλάδα. Οι σχέσεις που συνδέουν τις δύο χώρες εν έχει 2021 δεν έχουν καμία σχέση με τις
προηγούμενες δεκαετίες. Η αρχή έγινε επί κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η
οποία και πήρε την ιστορική απόφαση να συνάψει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ. Και
ο σημερινός πρωθυπουργός βρίσκεται επίσης σε ιστορική στιγμή ώστε να αναβαθμίσει τις
σχέσεις αυτές. Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι καλές. Είμαι ικανοποιημένος με τον ρόλο
που παίζει η Ελλάδα στο να επιφέρει λογική στην τρέλα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και
τονίζω τη λέξη «τρέλα» για κάποια κράτη μέλη. Καλωσορίσαμε τον Νίκο Δένδια. Είναι
φίλος εκπρόσωπος της ειρήνης, της σταθερότητας και της περιφερειακής συνεργασίας και
ελπίζω ότι θα συνεχίσει να παίζει αυτό τον παραγωγικό ρόλο μέσα στην Ευρωπαϊκή
Ενωση».
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