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Good evening. 

 

On behalf of President Biden, Secretary of State Blinken, my colleagues at the U.S. 

Embassy in Nicosia, and the American people, I am honored to join you on this 

historic occasion.  

 

I would like to acknowledge the President of the Republic of Cyprus, Cabinet 

Ministers, the Mayor of Paphos, our U.S. Ambassador Judith Garber, members of 

the diplomatic corps, members of the American University of Beirut’s Board of 

Trustees, and distinguished guests. I would also like to thank the American 

University of Beirut’s President for inviting me to join you today. 

 

I am Lee Satterfield and I serve as the United States’ Assistant Secretary of State 

for Educational and Cultural Affairs. Our bureau’s mission is to increase mutual 

understanding between the people of the United States and the people of other 

countries.  

 

Mr. President, the United States is proud of our bilateral relationship with the 

Republic of Cyprus, a valued partner and a center of stability, democracy and 

prosperity in the eastern Mediterranean and beyond. To echo Under Secretary of 

State Victoria Nuland, I want to thank the Republic of Cyprus and the Cypriot 

people for all they are doing to support Ukraine against an unwarranted, 

unprovoked, and unjust war by Vladimir Putin. 

 

While the bilateral relationship between our governments is strong, so is the 

relationship between the American people and the people of Cyprus. People-to-

people ties between the United States and Cyprus are foundational to our successes 

across various areas of engagement. Our people-to-people exchanges provide a 

model that allows us to expand upon our shared values, shared security, and shared 

prosperity. 

 

We are also proud of our long partnership with the American University of Beirut, 

a model of American values and education standards and a beacon in the region 

and the world.  For more than 150 years, AUB has provided the highest-quality 

American-style education to students from around the world.  AUB graduates have 



throughout its history become global citizens, serving as leaders in governments, 

the private sector, civil society, and the sciences. 

  

The U.S. government’s commitment to AUB is reflected in over $150 million in 

support over the last two decades.   I would like to highlight one example: the 

Middle East Partnership Initiative’s ‘Tomorrow’s Leaders’ program which, with 

generous support from the United States Congress, has provided more than 700 

underserved students from throughout the Middle East and North Africa region 

with full scholarships to attend American University of Beirut for an American-

style educational experience, civic education, and leadership development.  These 

students are truly tomorrow’s leaders in the region, and for that matter, the globe. 

 

Today is a historic day for the American University of Beirut, for the people of the 

Republic of Cyprus and for global higher education. The United States is deeply 

committed to international education and supports Cyprus’ goal of becoming an 

educational hub in Europe and AUB’s goal of becoming a truly international 

institution. We welcome opportunities for more Americans, from more diverse 

backgrounds, to take part in study abroad. And, we welcome more international 

students and scholars to our classrooms to learn alongside American peers and 

share their views and cultures.  

 

The American University of Beirut’s motto is: “That they might have life in 

abundance.” 

 

Today, we join the Republic of Cyprus and the American University of Beirut in 

celebrating this historic achievement and are certain that the students, teachers and 

citizens that grace this campus will indeed have life in abundance in all that they 

do. 

 

Congratulations. Thank you. 

### 

  



Ομιλία της Υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Lee Satterfield για την τελετή 

υπογραφής συμφωνίας για το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού 

8 Απριλίου 2022. 7:00 μ.μ. (Τοπική ώρα) 

Πάφος, Κύπρος 

 

Καλησπέρα σας. 

 

Εκ μέρους του Προέδρου Μπάιντεν, του Υπουργού Εξωτερικών Μπλίνκεν, των 

συναδέλφων μου στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία, και του Αμερικανικού 

λαού, είναι τιμή μου να είμαι μαζί σας αυτή την ιστορική μέρα. 

 

Θα ήθελα να χαιρετίσω τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα μέλη του 

Υπουργικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο Πάφου, την Πρέσβειρα των ΗΠΑ Judith 

Garber, τα μέλη του διπλωματικού σώματος, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού και τους εκλεκτούς 

προσκεκλημένους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του 

Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού που με προσκάλεσε να είμαι μαζί σας 

σήμερα. 

 

Ονομάζομαι Lee Satterfield και υπηρετώ ως Υφυπουργός Εξωτερικών των 

Ηνωμένων Πολιτειών για Εκπαιδευτικές και Πολιτιστικές Υποθέσεις. Η αποστολή 

μας είναι να διευρύνουμε την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ του λαού των 

Ηνωμένων Πολιτειών και των κατοίκων άλλων χωρών. 

 

Κύριε Πρόεδρε, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι περήφανες για τη διμερή σχέση μας 

με την Κυπριακή Δημοκρατία, έναν πολύτιμο εταίρο και κέντρο σταθερότητας, 

δημοκρατίας και ευημερίας στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά και πέρα από αυτή. 

Για να επαναλάβω τη δήλωση της Βοηθού Υπουργού Εξωτερικών Victoria 

Nuland, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Κυπριακό 

λαό για όλα όσα κάνουν για να στηρίξουν την Ουκρανία ενάντια σε έναν 

αδικαιολόγητο, απρόκλητο και άδικο πόλεμο από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. 

 

Η διμερής σχέση μεταξύ των κυβερνήσεών μας είναι ισχυρή, όπως και η σχέση 

μεταξύ του Αμερικανικού λαού και του λαού της Κύπρου. Οι διαπροσωπικοί 

δεσμοί μεταξύ των πολιτών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κύπρου είναι 

θεμελιώδεις για τις επιτυχίες μας σε διάφορους τομείς συνεργασίας. Τα 

προγράμματα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών ανταλλαγών μας επιτρέπουν να 

διευρύνουμε τις κοινές μας αξίες, την κοινή ασφάλεια, και την κοινή μας 

ευημερία. 

 



Είμαστε επίσης περήφανοι για τη μακροχρόνια συνεργασία μας με το Αμερικανικό 

Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, ένα πρότυπο Αμερικανικών αξιών και φάρο 

εκπαίδευσης στην περιοχή και τον κόσμο. Για περισσότερα από 150 χρόνια, το 

AUB παρέχει εκπαίδευση ανώτατου επιπέδου Αμερικανικού τύπου σε μαθητές 

από όλο τον κόσμο. Οι απόφοιτοι του AUB, κατά τη διάρκεια της ιστορίας του, 

έγιναν πολίτες του κόσμου, υπηρετώντας ως ηγέτες κυβερνήσεων, του ιδιωτικού 

τομέα, της κοινωνίας των πολιτών, και των επιστημών. 

  

Η δέσμευση της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο AUB αντικατοπτρίζεται στην 

υποστήριξη πέραν των 150 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες. Θα ήθελα να επισημάνω ένα παράδειγμα: το πρόγραμμα «Tomorrow's 

Leaders» του Middle East Partnership Initiative το οποίο, με τη γενναιόδωρη 

υποστήριξη του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, παρείχε πλήρεις 

υποτροφίες σε περισσότερους από 700 μη προνομιούχους φοιτητές από όλη την 

Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική, ώστε να παρακολουθήσουν σπουδές στο 

Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού αποκτώντας μια εκπαιδευτική εμπειρία 

Αμερικανικού τύπου, πολιτικής αγωγής και ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων. 

Αυτοί οι μαθητές είναι πραγματικά οι αυριανοί ηγέτες της περιοχής, αλλά και του 

κόσμου. 

 

Η σημερινή είναι μια ιστορική ημέρα για το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της 

Βηρυτού, για τον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας και για την παγκόσμια 

ανώτατη εκπαίδευση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως αφοσιωμένες στη 

διεθνή εκπαίδευση υποστηρίζοντας τον στόχο της Κύπρου να γίνει εκπαιδευτικός 

κόμβος στην Ευρώπη και τον στόχο του AUB να γίνει ένα πραγματικά διεθνές 

ίδρυμα. Χαιρετίζουμε επίσης τις ευκαιρίες για περισσότερους Αμερικανούς 

φοιτητές από ποικίλα υπόβαθρα να σπουδάσουν στο εξωτερικό. Και 

καλωσορίζουμε περισσότερους διεθνείς φοιτητές και επιστήμονες στις τάξεις μας 

για να μάθουν μαζί με Αμερικανούς συμφοιτητές τους και να μοιραστούν τις 

απόψεις και τον πολιτισμό τους. 

 

Το μότο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού είναι: «Για να έχουν ζωή 

σε αφθονία». 

 

Σήμερα, μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία και το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της 

Βηρυτού, γιορτάζουμε αυτό το ιστορικό επίτευγμα και είμαστε βέβαιοι ότι οι 

φοιτητές, οι δάσκαλοι και οι πολίτες που κοσμούν αυτή την πανεπιστημιούπολη θα 

έχουν πράγματι ζωή σε αφθονία σε ό,τι κάνουν. 

 

Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. 

 



### 


