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ΔΡΟΜΕΑΣιΣτΟΡιΕΣ ΕπιτυχιΑΣ 

Της Ιφιγένειας Βιρβιδάκη | φωΤογραφίες: Αλέξανδρος Αβραμίδης

«ΔείΤε αυΤο», μου είπε δείχνοντας με περηφάνια 
ένα μικρό στρογγυλό τραπέζι ο αθανάσιος Παπαπα-
ναγιώτου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
«Δρομέας» στη διάρκεια της συνάντησής μας 
στα γραφεία της εταιρείας στην αθήνα. ηταν 
ένα «έξυπνο» και όμορφο έπιπλο, κατασκευα-
σμένο ώστε να σου επιτρέπει να τρως καθισμένος 
αναπαυτικά στην πολυθρόνα σου. Κατάλαβα έτσι 
καλύτερα την απάντηση που μου είχε δώσει λίγο 
πριν, όταν τον ρώτησα για το μυστικό της επιτυχίας 
του: «Να σκέπτομαι και να αναπτύσσω, αυτό είναι 
τρόπος ζωής για μένα. Να κάνω σχέδια στο μυαλό 
μου και στα χαρτιά για αντικείμενα πιο καλά, πιο ανταγωνι-
στικά, πιο έξυπνα». Το «κυνήγι» της πρωτοτυπίας και το 
ανήσυχο πνεύμα χαρακτηρίζουν την πορεία αυτού του 
δραστήριου ανθρώπου. από τα πρώτα βήματα του 
«Δρομέα» μέχρι σήμερα, που η εταιρεία διαθέτει 
περίπου 50 ευρεσιτεχνίες. «αλλιώς δεν μπορείς 
να διακριθείς», λέει ο κ. Παπαπαναγιώτου. 

Ο Αθανάσιος 
Παπαπαναγιώτου 

προμηθεύει με 
ελληνικά έπιπλα 
και τον γερμανικό στρατό!
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Α
μας με την εξής έννοια. Επειδή εισάγου-
με συνάλλαγμα, μπορούμε και να εξά-
γουμε όποτε χρειάζεται, σύμφωνα με το 
νόμο. Εχει χαλάσει όμως η ισορροπία. 
Η σχέση με τους προμηθευτές μας ήταν 
ελεύθερη. Τώρα, όλοι ζητούν πρώτα να 
εξοφλήσουμε και μετά φορτώνουν. Αυ-
τό δημιουργεί νέα οικονομικά δεδομέ-
να: παίρνουμε μια παραγγελία και χρει-
αζόμαστε 2, 3, 4 εβδομάδες να την ολο-
κληρώσουμε. Την παραδίδουμε και ο πε-
λάτης μάς λέει θα σου δώσω επιταγή  
δύο μηνών, ενός μήνα... Εμείς, όμως, 
έχουμε προπληρώσει τους προμηθευ-
τές ένα μήνα πριν...» 

Η συζήτησή μας «βάρυνε» με τα θέμα-
τα της επικαιρότητας. Τον ρωτώ για τα 
παιδιά του και το πρόσωπό του φωτίζε-
ται. Μου μιλάει για την κόρη του Σοφία, 
που είναι ξεναγός και ζει στη Φλωρεντία 
- του έχει χαρίσει τρία εγγόνια. Για τη νο-
μικό Μαρία - συνεχίζει τις σπουδές της 
στο εξωτερικό. Για τον Κώστα - έχει 
σπουδάσει μαθηματικός και μηχανολό-
γος μηχανικός στο Ααχεν. Τον περιμέ-
νει, μόλις τελειώσει την πρακτική του 
στη Γερμανία, να επιστρέψει για να ανα-
λάβει πιο ενεργό ρόλο στην εταιρεία. ≠

τις μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη 
εταιρεία επίπλων γραφείου στην Ελλά-
δα, διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο καταστη-
μάτων και στη χώρα μας. 

5 ανεξάρτητες μονάδες παραγωγής
Το μεγάλο πλεονέκτημα του «Δρομέα», 

σύμφωνα με τον ιδρυτή του, είναι η κα-
θετοποιημένη παραγωγή. «Μπορεί να θε-
ωρείται ντεμοντέ μοντέλο για ανεπτυγ-
μένες χώρες, εμείς το ακολουθήσαμε κατ’ 
ανάγκη». Το εργοστάσιό τους σε μια 
έκταση 115 στρεμμάτων στη βιομηχα-
νική ζώνη των Σερρών αποτελείται από 
5 ανεξάρτητες μονάδες παραγωγής (ξύ-
λου, μετάλλου, χύτευσης αλουμινίου, 
πλαστικού και πολυουρεθάνης, ταπετσα-
ρίας). Αυτό τους επιτρέπει να μπορούν 
να κατασκευάζουν με εγγυημένη ποιό-
τητα -αφού τα παράγουν οι ίδιοι- τα εξαρ-
τήματα που συναρμολογούνται για το τε-
λικό προϊόν. Αναλαμβάνουν ακόμα εξει-
δικευμένες δουλειές για άλλες εταιρεί-
ες: κατασκευάζουν στοιχεία για κινητή-
ρες θαλάσσης για τη MTU και εξαρτήμα-
τα για φορτηγά της Mercedes. 

Τον ρωτώ για τα capital controls και 
τις συνέπειές τους. «Είναι επώδυνα για 

Αφορμή για τη συνάντησή μας ήταν οι 
δύο πρόσφατες μεγάλες επιτυχίες του 
«Δρομέα»: η σύμβαση για την αποκλει-
στική προμήθεια επίπλων γραφείου όλων 
των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
για την επόμενη πενταετία, προϋπολογι-
σμού 30 εκατ. ευρώ, και μία ακόμη, με τον 
γερμανικό στρατό για την προμήθεια ερ-
μαρίων αξίας 1 εκατ. ευρώ. 

Από τα τροχόσπιτα στα έπιπλα
Ολα ξεκίνησαν το 1979, όταν ο πολιτι-

κός μηχανικός Αθανάσιος Παπαπαναγιώ-
του από τις Σέρρες ίδρυσε μια εταιρεία με 
αντικείμενο τα τροχόσπιτα μαζί με τα δύο 
του αδέρφια Γιώργο και Γιάννη (στη συ-
νέχεια, ο Γιώργος απεβίωσε και ο Γιάννης 
αποχώρησε από τον «Δρομέα» και σήμε-
ρα δραστηριοποιείται στις ενεργειακές 
λύσεις). Είχε προηγηθεί ο μεγάλος σει-
σμός της Θεσσαλονίκης και σκέφτηκαν 
μια κατασκευή που εν στάσει ξεδίπλωνε 
σαν σκηνή και εν κινήσει ήταν τροχόσπι-
το. Πήραν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και άρ-
χισαν την παραγωγή. Η πορεία της εται-
ρείας, τόσο με ελληνικά όσο και με εισα-
γόμενα προϊόντα, ήταν εντυπωσιακή μέ-
χρι το 1986, οπότε άρχισε να μειώνεται η 

Ο ΔΡΟΜΕΑΣ  
ΣΕ ΑΡιθΜΟύΣ

ζήτηση τροχόσπιτων στη χώρα μας. Απο-
φάσισαν τότε να στραφούν σταδιακά στα 
έπιπλα γραφείου. Διατήρησαν την επω-
νυμία «Δρομέας», που ταίριαζε μεν από-
λυτα στα τροχόσπιτα, αλλά φαινόταν 
άσχετη με το νέο τους αντικείμενο. Και 
όμως, την καθιέρωσαν. 

Τον επόμενο χρόνο κέρδισαν το διαγω-
νισμό για την πρώτη τους μεγάλη δου-
λειά -4.500 σταθμούς εργασίας για το Μέ-
γαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι- ενώ ακολου-
θούν πολλές επιτυχίες, όπως η επίπλωση 
όλων των σταθμών του Αττικό Μετρό με 
καθίσματα αναμονής (2000), η επίπλωση 
όλων των αεροδρομίων της χώρας και 
όλων των διοικητικών και ιατρικών υπη-
ρεσιών του ΙΚΑ (2001) και η επίπλωση των 
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων διαμονής 
αθλητών και δημοσιογράφων (2004). Στο 
μεταξύ, από το 2000 η εταιρεία μπαίνει 
στο Χρηματιστήριο. Την περίοδο 2001-
2009 επενδύουν περίπου 40 εκατ. ευρώ 
σε μηχανολογικό εξοπλισμό και κτιρια-
κές εγκαταστάσεις. Από το 2009 περιορί-
στηκαν σε επενδύσεις συντήρησης. Για-
τί; «Αφενός μας αιφνιδίασε η πτώση στην 
ελληνική αγορά, λόγω της κρίσης που άρ-
χισε το 2008, και αφετέρου δεν μπορέσα-

με να γευτούμε τους καρπούς όσων επεν-
δύσαμε στην ελληνική αγορά». 

Ανοίχτηκαν και στο εξωτερικό. «Η 
στρατηγική μας ήταν, με λίγα λόγια, να 
στραφούμε σε διαγωνισμούς για μεγάλα 
πρότζεκτ. Γιατί οι ιδιώτες έμποροι δεν μας 
γνώριζαν, ήμασταν άγνωστη εταιρεία». 
Η πρώτη μεγάλη διεθνής επιτυχία ήρθε 
το 2009 (αφορούσε έπιπλα για την Ε.Ε.). 
Ακολούθησαν πολλές άλλες μικρές και με-
γάλες - ανάμεσά τους το ερευνητικό κέ-
ντρο CERN στην Ελβετία. «Μπορεί να τα 
διηγείται κανείς σαν χρονολόγιο και να 
μοιάζουν όλα εύκολα. Δεν ήταν όμως. Σε 
αυτούς τους διαγωνισμούς συμμετέχουν 
οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου», λέ-
ει ο κ. Παπαπαναγιώτου. 

Δεν επαναπαύτηκαν όμως στις επιτυ-
χίες στους διεθνείς διαγωνισμούς. 
Εχουν πλέον συνεργάτες μεγάλους 
εμπόρους διανομής, κυρίως σε Βέλγιο 
και Γερμανία - πρόσφατα απέκτησαν εκ-
θεσιακό χώρο για τα προϊόντα τους στο 
Βέλγιο, ενώ στη Γερμανία ξεκίνησαν συ-
νεργασία με μια εταιρεία με ευρύ δίκτυο 
εμπόρων που, δίπλα στα δικά της μεταλ-
λικά ερμάρια, προωθεί γραφεία του 
«Δρομέα». Και φυσικά, όντας μία από 

Εργαζόμενοι

180  
Κατάγονται 
από τις Σέρρες 
και τη γύρω περιοχή.

Κτιριακές εγκαταστάσεις έκτασης 

55.000 τ.μ.
σε οικόπεδο 115.000 τ.μ.  
στη Βιομηχανική Περιοχή των Σερρών

ΚΑΘΕτΗ πΑΡΑΓΩΓΗ Κοπή και φινίρισμα 
στη μονάδα ξύλου. (1) Με αρωγό την 
τεχνολογία: ρομποτική συγκόλληση στη μονάδα 
μετάλλου. (2) Συναρμολόγηση καθίσματος στο 
αντίστοιχο τμήμα. Ολα τα εξαρτήματα έχουν 
παραχθεί εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις του 
«Δρομέα». (3)

50 
ευρεσιτεχνίες

40.000 
κωδικοί  
προϊόντων

«Το να κάνω σχέδια 
στο μυαλό μου 

και στα χαρτιά για 
αντικείμενα πιο καλά, 
πιο ανταγωνιστικά, πιο 

έξυπνα είναι τρόπος 
ζωής για μένα.»

ΑΘ. ΠΑΠΑΠΑνΑγιώτου
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