ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ο Σταύρος Ν Σημαντήρης , γεννήθηκε το 1942 στον Μέρωνα Αμαρίου Ρεθύμνης. Μετανάστευσε
μόνος του στης Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1956 και σπούδασε σε επιφανή Πανεπιστήμια. Έλαβε
το πτυχίο B.S. στην Φυσική από το Πανεπιστήμιο του Michigan και το πτυχίο M.S. στην Πυρηνική Μηχανική
από το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon. Μετά της σπουδές του εργάσθηκε στον σχεδιασμό πυρηνικών
αντιδραστήρων για πέντε χρόνια με σκοπό να επιστρέψει μονίμως στην Ελλάδα. Όταν συνειδητοποίησε, ότι
η επιστροφή στην Ελλάδα δεν θα γινόταν, ξεκίνησε την δική του εργολαβική εταιρία για δημοσία έργα στην
συντήρηση γεφυρών. Με την δύναμη του Θεού οι κόποι του επέτυχαν.
Έχει κάνει σημαντικές δωρεές σε διαφόρους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, όπως στην Παγκρητική
Ένωση Αμερικής , στην εκκλησία, και σε έδρες Νεοελληνικών Σπουδών σε διάφορα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ.
Ειδικότερα, βοήθησε σημαντικά στην δημιουργία έδρας «Νεοελληνικών Σπουδών Κ. Καβάφης» στο
Πανεπιστήμιο του Michigan. Σήμερα, αυτή η έδρα λειτουργεί με πλήρες προσωπικό και έχει 300 φοιτητές
που μαθαίνουν την Ελληνική Γλώσσα και τον Ελληνικό πολιτισμό μας. Επίσης συνεισέφερε στην
δημιουργία της έδρας «Κωνσταντίνος Καραμανλής» στο Πανεπιστήμιο Tufts στην Βοστόνη και έχει
βοηθήσει την έδρα Νίκου Καζαντζάκη στο Πανεπιστήμιο του San Francisco State. Με συνεργασία της
Έδρας Καβάφη ο κ. Σημαντήρης δώρισε στην βιβλιοθήκη το Πανεπιστήμιου Michigan άνω τον 150 τόμων
βιβλίων για την Κρήτη για να τα μπουν στο διαδιχτύων μέσον του Google.
Έχει υπηρετήσει την Παγκρητική Ένωση Αμερικής (ΠΕΑ) για 42 χρόνια σε διάφορα αξιώματα. Ως
Ήπατος Πρόεδρος για δύο περιόδους από το 2001 έως το 2005 έγιναν πολλαπλές μεταρρυθμίσεις με
στόχο ο εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και η διάσωση της πολιτιστικής Ελληνοκρητικης μας ταυτότητας
στο Νέο Κόσμο. Οργανώθηκαν τουρς από διάφορες συναυλίες και Θέατρο από την Κρήτη σε διάφορες
πόλις τον ΗΠΑ. Τα καλοκαιρινά προγράμματα Νεολαίας της ΠΕΑ στο Πανεπιστήμιο Κρήτη ενισχύθηκαν με
υποτροφίες. Το σημαντικότερο βήμα για την συνδέσει τον ερχόμενων γενεών Κρητών της Διασποράς με της
ρίζες των έγινε το 2005 με την δωρεά 30 στρεμμάτων γης από την εκκλησιά Αγίου Ελευθερίου
Ατσιποπουλου στη ΠΕΑ για την δημιουργία ενός κέντρου διαμονής τον Κρητών της Αμερικής η και
γενικότερα των Κρητών της Διασπορές όταν έρχονται στην Κρήτη. Το ρητό «Στην Κρήτη Νοικοκύρηδες και
όχι Μουσαφίρηδες» τα λέει όλα. Το κέντρο αυτό απέχει 1500 μέτρα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και θα
είναι ιδανικό για την στήριξη προγραμμάτων για την Νεολαία της Διασποράς.
Ος Πρόεδρος της ΠΕΑ συνεργατικέ με άλλες οργάνωσης Κρητών της Διασποράς για την
διοργάνωση ενός επίσημου φορέα, με έδρα την Κρήτη, που συνδέει όλες της Ομοσπονδίες Κρητών της
Διασποράς. Το όνειρο πολλών Κρητών που άρχισε από το 1982 ξεδιλιανε το 2005 με την δημιουργήσει του
φορέα «Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών». Οι κ. Σημαντήρης εκλέγει πρώτος Πρόεδρος του Π.Σ.Κ. και
τελειώνοντας την θητεία του η Οργάνωση τον αναγνώρισε ως Επίτιμο Πρόεδρο.
Μέσα από την ενεργή του συμμετοχή στην ΠΕΑ γνώρισε την Ελένη Καπελόνη με την οποία ήλθαν
σε κοινωνία γάμου το 1988. Η Ελένη κατάγεται από τις Κουρούτες Αμαρίου και μετανάστευσε σε ηλικία έξι
ετών από την Ελλάδα στην Νέα Υόρκη. Μεγάλωσε στην Astoria και ανήκε στα τμήματα «ΟΜΟΝΟΙΑ» και
«ΜΙΝΩΣ» και ήταν μέλος στα χορευτικά συγκροτήματα τους. Έλαβε υποτροφία από την ΠΕΑ και
απεφοίτησε από το New York University. Υπηρέτησε το τμήμα του Πίτσμπουργκ «Αρκάδι- Μάλεμε», ως
γραμματέας και Πρόεδρος, και τώρα διδάσκει το χορευτικό συγκρότημα του τμήματος, περίπου 30 παιδιά,
κάθε Δευτέρα στο σπίτι τους. Οι ικανότητες της και ο ενθουσιασμός της για τον πολιτισμό μας, ενισχύει και
εμπνέει τον σύζυγο της. Το λαμπρότερο επίτευγμα του ζεύγους είναι που τα τρία τους παιδιά, Νικόλαος,
Χρήστος, και Ειρήνη είναι υπερήφανα για την Κρητική τους καταγωγή. Ξέρουν Ελληνικά , μιλούν και
χορεύουν Κρητικά, ο Νίκος παίζει λύρα και ο Χρήστος λαγούτο και κάθε βράδυ ακούς λυρομπάτουρα στο
Πίτσμπουργκ στο σπίτι του Σημαντήρη!

