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Σ υνηθίσαµε να είµαστε οι παρίες της 
Ευρώπης. Οι ουραγοί. Οι επαίτες. Αυτό δεν γίνεται εδώ και έξι 
χρόνια, µε τη χώρα να παρακαλά κάθε τρεις και λίγο για τη… δόση 
της; Μαθηµένοι στις ευκολίες, µε αγάπη στα µεγάλα λόγια, οι 
Ελληνες καταντήσαµε να είµαστε ανάµεσα στους πιο βραδυπο-
ρούντες της Ε.Ε. Φωτεινές εξαιρέσεις κάτι λίγες ελληνικές εταιρεί-
ες που από το µετερίζι του ιδιωτικού τοµέα παλεύουν να αλλάξουν 
την εικόνα. 

Τον κ. Θανάση Παπαπαναγιώτου κάθε άλλο παρά βραδυπο-
ρούντα µπορείς να τον χαρακτηρίσεις. ∆εν είναι µόνο η επιχειρη-
µατική του δραστηριότητα που τον κατατάσσει σε εκείνους που 
τρέχουν την επιχείρησή τους και παράγουν κέρδη, αλλά και το 
όνοµα της βιοµηχανίας που ίδρυσε. Τη ∆ροµέας, η οποία από το 
1979 µέχρι σήµερα κατορθώνει να κερδίζει, να ελπίζει και εντέλει 
να προχωρά. Σαν µια σύγχρονη rolling stone (πέτρα που κυλά) που 
ποτέ δεν χορταριάζει, η µακεδονική επιχείρηση επαγγελµατικού 
επίπλου χάρη στις σωστές της κινήσεις και την επένδυση στην 
εξωστρέφεια έχει καταφέρει να στέκεται όχι πια σε εγχώριο αλλά 
και σε διεθνές επίπεδο.

Τελευταίο της επίτευγµα; Πρόσφατα πέτυχε µια συµφωνία 
που ανοίγει νέους δρόµους. Κέρδισε στον διεθνή διαγωνισµό 
αποκλειστικής προµήθειας επίπλων γραφείου όλων των υπηρε-
σιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μια δουλειά µε αρχικό τζίρο 30 
εκατ. ευρώ, µε προοπτική µετά τη διετία να συνεχιστεί για ακόµα 
τρία χρόνια. Κι αν για κάποιους Ελληνες πολιτικούς το να διαβούν 
το κατώφλι του κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είναι εξαιρετικά δύσκολο, 
για τον κ. Παπαπαναγιώτου είναι πολύ απλό. Και όχι φυσικά µε 
ξένες πλάτες, αλλά εξαιτίας της ποιοτικής δουλειάς που έκανε. Η 
συγκεκριµένη συµφωνία δίνει στη ∆ροµέας νέο αντικείµενο για 

µια µεγάλη και κρίσιµη για την ελληνική αγορά περίοδο. Κι αυτό 
ενώ συνολικά η χώρα µας περνάει ξανά σε νέα φάση αµφισβήτη-
σης και εσωστρέφειας. Αντίθετα η ∆ροµέας επενδύει εκ νέου στην 
εξωστρέφεια, στην προοπτική των διεθνών αγορών και σε ένα 
έργο-γίγας µε έναν φορέα αδιαµφισβήτητου κύρους όπως η Ε.Ε. 
Βέβαια για τον κ. Παπαπαναγιώτου δεν είναι η πρώτη φορά που 
πετυχαίνει µια τόσο µεγάλη διεθνή συνεργασία. Πρόσφατα η 
∆ροµέας ανέλαβε έργο επίπλωσης για λογαριασµό του γερµανικού 
στρατού, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή της πορεία αλλά και την 
υψηλή ποιότητα και τα στάνταρ που η ελληνική βιοµηχανία έχει. 
∆εν είναι µικρό πράγµα ο πάντα απαιτητικός γερµανικός στρατός 
να διαλέγει µια ελληνική βιοµηχανία για να συνεργαστεί. 

Η στρατηγική απόφαση 
που άλλαξε τα πάντα 

Ηδη από τα µέσα της προηγούµενης δεκαετίας, ο δραστήριος κ. 
Παπαπαναγιώτου είχε δει τις δυσκολίες που υπήρχαν στην αγορά 
και την πορεία εισόδου της χώρας στο αδιέξοδο που σήµερα βι-
ώνει. Οι business στην Ελλάδα θα γίνονταν ιδιαίτερα δύσκολες, 
ενώ η οπισθοχώρηση των µεγάλων projects που αντίστοιχα 
βασίζονταν σε µεγάλα οράµατα όπως οι Ολυµπιακοί 
Αγώνες ή τα δηµόσια έργα που άλλαξαν την εικόνα 
της χώρας άρχισαν να µαζεύονται. Η χώρα εισερ-
χόταν στον λαβύρινθο της ύφεσης, µιας κρίσης 
πρωτόγνωρης που ακόµα και στις µέρες µας 
ταλαιπωρεί την αγορά. 

Κάπως έτσι, ο Βορειοελλαδίτης επιχειρηµα-
τίας πήρε την απόφαση να στραφεί προς τις 
ξένες αγορές. Κυρίαρχο πεδίο ενδιαφέροντός 
του ήταν η Κεντρική Ευρώπη και ειδικότερα 
η γερµανική αγορά, µε την οποία ανέπτυξε 
αµέσως δεσµούς. Σύντοµα η µια δουλειά 
έφερε την άλλη και σήµερα η ∆ροµέας µε-
γαλουργεί. ∆εν είναι τυχαίο ότι αυτή τη 
στιγµή διατηρεί βάση µέχρι και στις Βρυξέλλες 

επιβεβαιώνοντας την εξωστρεφή της πορεία. 
Βέβαια η Ελλάδα εξακολουθεί να παραµένει η αγορά-πατρίδα 

για την εταιρεία, όµως οι κίνδυνοι πλέον από εδώ είναι µεγάλοι. 
Για παράδειγµα, όταν ο κ. Παπαπαναγιώτου κέρδιζε, ως έχων την 
εµπειρία, µεγάλα έργα όπως εκείνα του µετρό (εξοπλισµοί) ή των 
ολυµπιακών εγκαταστάσεων, πολλοί µιλούσαν µε µεγάλη ευκολία 
για εταιρεία µε ειδικές σχέσεις µε την τότε πολιτική κατάσταση. 
Είναι η γνωστή νεοελληνική ζήλια, ο φθόνος που ενδηµεί πίσω 
από κάθε επιτυχηµένη προσπάθεια. Το γεγονός ότι η ∆ροµέας 
επιβίωσε πολλών κυβερνήσεων και πολιτικών καταστάσεων 
ελάχιστους προβληµάτιζε, αφήνοντας πάντα περιθώρια σπέκουλας. 
Οπως και να έχει πάντως, όποια και να ήταν η κριτική σε έναν 
κλάδο όπως αυτός του επίπλου, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί τα 
τελευταία χρόνια από την ύφεση της εγχώριας οικονοµίας, η ελ-
ληνική βιοµηχανία καταφέρνει και πηγαίνει κόντρα στο ρεύµα. 
Πρόσφατα µέσα από διεθνή διαγωνιστική διαδικασία αποφασί-
στηκε η ∆ροµέας να προµηθεύσει µε ειδικές αρχειοθήκες, αξίας 
500.000 ευρώ, τον γερµανικό στρατό. Τα συγκεκριµένα έπιπλα 
ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της Ε.Ε. και παράγο-

νται εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της ∆ροµέας στη ΒΙ.ΠΕ. 
Σερρών. 

Εξόπλισε µέχρι και το CERN

Και αυτή δεν ήταν η πρώτη διεθνής επιτυχία 
του κ. Παπαπαναγιώτου. Η ∆ροµέας είναι 
από το 2009 αποκλειστικός προµηθευτής 
επίπλων γραφείου των υπηρεσιών της 

Ε.Ε. Επίσης, το 2011 ανέλαβε να εξοπλίσει τις 
κτιριακές εγκαταστάσεις του CERN (Ευρωπα-

ϊκού Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας) στη Γενεύη 
της Ελβετίας, µε γραφεία, ερµάρια και βιβλιοθή-

κες, ενώ από πέρυσι είναι επίσηµος προµηθευτής 
χυτοπρεσαριστών εξαρτηµάτων αλουµινίου της αυτοκι-

νητοβιοµηχανίας Mercedes επεκτείνοντας τη δραστηριότητα 
που ήδη έχει στη Γερµανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η διοί-

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟ τις Σέρρες έφτασε µέχρι 
τις Βρυξέλλες, το CERN και τη Γερµανία 
προµηθεύοντας τα γραφεία της Κοµισιόν και τον 
γερµανικό στρατό µε έπιπλα made in Greece 
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