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The Greek Turkish Forum (GTF) began its work in 1998, two years after the incident in the Aegean that
brought Greece and Turkey to the brink of a war. With regular contacts even during the most
challenging times and with concrete ideas and proposals, the GTF has contributed to a gradual
rapprochement between the two countries. In recognition of the importance of the Cyprus issue two
Cyprus chapters were set up and remained active.
The Cyprus chapter of the Greek Turkish Forum, welcomes the 30th of April 2018 announcement of the
Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci who declared his willingness to accept the ‘Guterres framework’
as a comprehensive strategic package for the resumption and conclusion of comprehensive settlement
negotiations. We strongly encourage Mr. Anastasiades to confirm that the Guterres package is a viable
basis for negotiations.
We must not lose sight of the fact that a comprehensive settlement in Cyprus remains the single path to
social and economic prosperity of the communities on the island, as well as wider regional peace. The
alternatives are unfathomable and fraught with uncertainties.
To this end, the Greek Turkish Forum also welcomes the decision of both leaders to implement the
opening of new checkpoint in Derynia and Apliki/Aplik in the coming weeks and months The successful
completion of comprehensive negotiations and a sustainable peace require mutual trust, mutual
respect, and the spirit of cooperation.

30 Απριλίου 2018 Δημόσια Δήλωση Ελληνοτουρκικού Φόρουμ (Κυπριακής Ομάδας)
Το Ελληνικό Τουρκικό Φόρουμ (ΕΤΦ) ξεκίνησε το έργο του το 1998, δύο χρόνια μετά το περιστατικό στο
Αιγαίο, που έφερε την Ελλάδα και την Τουρκία στο χείλος του πολέμου. Με τακτικές επαφές ακόμα και
στις πιο δύσκολες στιγμές και με συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις, το ΕΤΦ συνέβαλε στη σταδιακή
προσέγγιση των δύο χωρών. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του Κυπριακού, δημιουργήθηκαν επίσης δύο
κυπριακά κεφάλαια (Ελληνοκυπριακή και Τουρκοκυπριακή Ομάδα) και παρέμειναν ενεργά.
Το κυπριακό κεφάλαιο του Ελληνοτουρκικού Φόρουμ χαιρετίζει την ανακοίνωση του Τουρκοκύπριου
ηγέτη Mustafa Akinci στις 30 Απριλίου 2018 όπου δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί το
«πλαίσιο Guterres» ως ένα περιεκτικό στρατηγικό πακέτο για την επανέναρξη και την ολοκλήρωση των
συνολικών διαπραγματεύσεων διευθέτησης του Κυπριακού προβλήματος. Ενθαρρύνουμε θερμά τον κ.
Αναστασιάδη να επιβεβαιώσει ότι το πακέτο Guterres είναι μια βιώσιμη βάση για διαπραγματεύσεις.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός ότι μια συνολική διευθέτηση στην Κύπρο παραμένει ο μοναδικός
δρόμος προς την κοινωνική και οικονομική ευημερία των κοινοτήτων στο νησί, καθώς και την ευρύτερη
περιφερειακή ειρήνη. Οι εναλλακτικές λύσεις είναι δυσδιάκριτες και γεμάτες αβεβαιότητες.
Για το σκοπό αυτό, το Ελληνοτουρκικό Φόρουμ χαιρετίζει επίσης την απόφαση και των δύο ηγετών να
εφαρμόσουν το άνοιγμα νέων σημείων ελέγχου στη Δερύνεια και το Απλίκι τις προσεχείς εβδομάδες
και μήνες. Η επιτυχής ολοκλήρωση των συνολικών διαπραγματεύσεων και η βιώσιμη ειρήνη απαιτούν
αμοιβαία εμπιστοσύνη, αμοιβαίο σεβασμό και το πνεύμα συνεργασίας.

