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Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ιδρυτής του Sigri Olive Mill &
Group Falcon SA
Ξεκίνησε την καριέρα του ταξιδεύοντας και γνωρίζοντας τον κόσμο ως Αξιωματικός Μηχανικός
Εμπορικού Ναυτικού. Συνέχισε σε ερευνητική θέση στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα και
κατόπιν στη Διοίκηση βιομηχανίας παραγωγής πρώτων υλών τροφίμων ως Μηχανολόγος
Μηχανικός του ΕΜΠ. Ιδιώτευσε ιδρύοντας εταιρείες σε διάφορους κλάδους όπως παραγωγή και
εμπορία πρώτων υλών τροφίμων, ναυτιλιακή εφοπλιστική εταιρεία, κατασκευαστική
πολυτελών, εμπορικών και οικιστικών κτιρίων και εμπόριο τροφίμων σε Ελλάδα, Κύπρο και
Βαλκάνια. Τα τελευταία χρόνια έχει αφοσιωθεί στην υλοποίηση του οράματός του για αειφόρο
ανάπτυξη στο χωριό καταγωγής του, στο Σίγρι Λέσβου. Με καινοτόμες διαδικασίες καλλιέργειας
και σεβασμό στον πλανήτη, δημιούργησε ένα οικολογικό θαύμα, δίνοντας ζωή σε έναν
ερημοποιημένο τόπο 2 χιλιάδων στρεμμάτων, φυτεύοντας περισσότερα από 40.000
ελαιόδεντρα και 20.000 άλλα είδη δέντρων και φυτών, αναπτύσσοντας συνθήκες που
συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα της περιοχής. Έχει ιδρύσει ένα πρότυπο, σύγχρονης τεχνολογίας
και αρχιτεκτονικής Ελαιοτριβείο, το Sigri Olive Mill όπου προσαρμόζονται οι καινοτόμες
παράμετροι παραγωγής ανάλογα με την ποιότητα και ποικιλία ελιάς, παράγοντας το εξαιρετικής
ποιότητας ελαιόλαδο Ol’eve. Το νέο οικοσύστημα αλλά και οι εγκαταστάσεις στο Σίγρι,
συντελούν στην αναβάθμιση και διεθνή προβολή του τόπου, προσφέροντας θέσεις εργασίας
στον εντόπιο πληθυσμό. Μέσω της προϊοντικής και πολιτισμικής προώθησης του ελαιολάδου
και αυτής της καταπληκτικής ιστορίας ως παράδειγμα και επιχειρηματική ιδέα, συντάσσονται
όλο και περισσότεροι σε αυτό το κίνημα για το καλό του πλανήτη, του περιβάλλοντος, της
ανθρωπότητας.
Τίτλος Ομιλίας
Αειφόρος ανάπτυξη με ελαιώνες και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Antonios Tirpintiris, Enterpreneur
Mechanical and Electrical Engineer of the National Technical University of Athens, Founder of
Sigri Olive Mill & Group Falcon SA
He started his career traveling and discovering the world as an Engineer Officer in the Merchant
Navy. He continued in a research position at the Greek Defense Systems and then in the
Management of a food ingredients industry as a Mechanical Engineer of NTUA. He went private
by founding companies in various sectors such as production and trading of food ingredients,
shipping, construction of luxury, commercial and residential buildings and food commerce in
Greece, Cyprus and the Balkans. In recent years, he has devoted his time to realize his vision for
sustainable development in his home village of Sigri Lesvos. Through innovative cultivation
processes and respect for the planet, he created an ecological miracle, giving life to a deserted
place of 2 thousand acres by planting more than 40,000 olive trees and 20,000 other species of
trees and plants, thus developing conditions that contribute to the biodiversity of the area. He
has established a model olive mill of high technology and architecture, Sigri Olive Mill, where the

innovative production parameters are adapted according to the quality and variety of olives,
producing the excellent quality Ol'eve olive oil. The new ecosystem as well as the facilities in Sigri
contribute to the upgrading and international promotion of the area, offering jobs to the local
community. Through the product and cultural promotion of olive oil and this amazing story as an
example and business idea, more people are joining this movement for the wellbeing of the
planet, the environment and humanity.
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