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Οι φοιτητές και οι σπουδαστές που 
αναγκάζονται να…ξενιτευτούν για 
τις σπουδές τους βρίσκουν λύση 
στο μεγαλύτερο (και ίσως μοναδι-
κό) πρόβλημα που αντιμετωπίζουν: 
Πλέον το φαγητό της μαμάς είναι 
εξασφαλισμένο! 

Eνας μόνιμος κάτοικος του Αγρι-
νίου αποφάσισε να δημιουργήσει 
μια πρωτότυπη υπηρεσία. Η ιδέα 
γεννήθηκε στη διάρκεια ενός από τα 
πολλά ταξίδια του με λεωφορείο των 
ΚΤΕΛ, στα οποία συχνά άκουγε τους 
φοιτητές που επέστρεφαν στο Αγρί-
νιο να λένε μεταξύ τους: «Σαν το φα-
γητό της μαμάς τίποτα στον κόσμο». 
Από αυτά τα λόγια των φοιτητών ο 
κ. Γιώργος Ζωγόπουλος εμπνεύστη-
κε τη δημιουργία της επιχείρησης 
«Students Transport Services».

Πρόκειται για μια –διαφορετική 
από τις άλλες– εταιρία εξυπηρέ-

τησης φοιτητών που μεταφέρει το 
«φαγητό της μαμάς» κατευθείαν 
στο σπίτι του φοιτητή, όπου και αν 
αυτό βρίσκεται. Η μεταφορά γίνεται 
με ειδικά μικρά φορτηγά-ψυγεία 
που διατηρούν το φαγητό σε άρι-
στη κατάσταση, ακόμα και όταν τα 
χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά. Το κό-

στος κυμαίνεται από 15 έως 35 ευρώ 
για κάθε δέμα. Και οι παραλήπτες 
δεν είναι υποχρεωμένοι να τρέχουν 
στους σταθμούς των ΚΤΕΛ για να πα-
ραλάβουν τα σύγχρονα καλάθια. 

Η υπηρεσία του 47χρονου Αγρι-
νιώτη απευθύνεται στους φοιτη-

τές που έχουν κουραστεί να τρώ-
νε «ετοιματζίδικα» και δεν έχουν 
χρόνο ή δεν γνωρίζουν πώς να 
μαγειρεύουν μόνοι τους. Eνα απλό 
τηλεφώνημα και ένα κιβώτιο γε-
μάτο τρόφιμα, γλυκά, παγωτά και 
μαγειρεμένα φαγητά σε τάπερ από 
τη μητέρα του φοιτητή τοποθετού-

νται σε ένα από τα τρία ειδικά βαν. 
Κάθε Κυριακή ξεκινά το μακρύ τα-
ξίδι για τις «φοιτητουπόλεις» όλης 
σχεδόν της Ελλάδας, εκτός νησιών. 
Η εταιρία δέχεται περίπου 150 τηλε-
φωνήματα την εβδομάδα και αρκε-
τές επισκέψεις στο site www.sts1.

Ερχεται με ντελίβερι
το φαγητό της μαμάς!
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΠΙΤΙΚΩΝ ΛΙΧΟΥΔΙΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Η παράδοση γίνεται κάθε Κυριακή στο σπίτι των παιδιών με μικρά φορτηγά-ψυγεία 
και το κόστος κυμαίνεται από 15 έως 35 ευρώ για κάθε δέμα. Της Αναστασίας Γαλάνη

Μέχρι πριν από 20 ημέρες η κυρία 
Ειρήνη Ψωμοπούλου επισκεπτό-
ταν καθημερινά το περίπτερο της 
γειτονιάς της στο Νέο Ηράκλειο για 
τα απαραίτητα ψώνια. Ενα πακέτο 
τσιγάρα, περιοδικά, εφημερίδες 
και κάρτα για το κινητό. «Κάθε φορά 
πλήρωνα περίπου 15 ευρώ. Υπήρχαν 
όμως και ημέρες που δεν είχα χρή-
ματα μαζί μου. Πλέον, δεν ανησυχώ. 
Ψωνίζω μία φορά την εβδομάδα όλα 
τα απαραίτητα και πληρώνω με… πι-
στωτική κάρτα».

Μετά τις ΗΠΑ και τον Καναδά, τα 
περίπτερα του μέλλοντος έκαναν 
την εμφάνισή τους και στην Αττική. 
Ο κ. Μάριος Κασφίκης είναι ο ιδιο-
κτήτης του πρώτου πρωτοποριακού 
περιπτέρου στα βόρεια προάστια 
που δέχεται κάρτες VISA για αγορές 
άνω των 10 ευρώ. «Ο κόσμος έχει εν-
θουσιαστεί. Στο περίπτερο δουλεύω 
τα τελευταία έντεκα χρόνια. Εχω 
δει πελάτες που δυσκολεύονταν να 
βρουν κέρματα για να αγοράσουν 
ένα πακέτο τσιγάρα. Με τον και-
νούργιο τρόπο πληρωμής ψωνίζουν 
ό,τι χρειάζονται και πληρώνουν στο 
τέλος του μήνα. Εχω πελάτες που 
κάνουν λογαριασμούς 90-120 ευρώ 
και οι οποίοι προτίμησαν να χρεώ-
σουν την πιστωτική τους κάρτα για 
αυτό το ποσό».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της 
Ενωσης Ενοικιαστών Περιπτέρων 
και Καπνοπωλών Αθήνας και ιδιο-
κτήτη περιπτέρου στην Ομόνοια, 
κ. Γιάννη Βλαχόπουλο, τα περίπτε-
ρα έπρεπε από καιρό να εκσυγχρο-
νιστούν, ώστε να μπορέσουν να 
επιβιώσουν από την οικονομική 
κρίση. «Με τον ηλεκτρονικό τρόπο 
πληρωμής οι καταναλωτές μπορούν 
να προγραμματίσουν τις αγορές 

τους. Ερχονται λιγότερες φορές στο 
περίπτερο, αλλά ψωνίζουν περισ-
σότερα». Οσο για τις προμήθειες 
των τραπεζών; Ο κ. Βλαχόπουλος 
σημειώνει: «Στις αγορές αξίας πε-
νήντα ευρώ, οι τράπεζες κρατούν 
μόνο 0,25 ευρώ». 

Οι ιδιοκτήτες περιπτέρων εκτι-
μούν ότι οι αγορές με πλαστικό χρή-
μα θα μειώσουν και τον αριθμό των 
ληστειών στα περίπτερα. «Τα βενζι-
νάδικα και τα περίπτερα έχουν με-
τατραπεί σε ΑΤΜ κλεφτών. Οποιος 

θέλει να κάνει ανάληψη, έρχεται 
εδώ. Με τις κάρτες υπάρχουν λιγό-
τερα χρήματα στο ταμείο, επομένως 
μειώνονται και οι πιθανότητες κλο-
πών», εξηγεί ο κ. Κασφίκης.

Μέχρι το τέλος του χρόνου ο αριθ-
μός των Hi-Tech περιπτέρων αναμέ-
νεται να αυξηθεί. Το ηλεκτρονικό σύ-
στημα αγορών θα εισβάλει σε άλλα 
400 περίπτερα της Αττικής και της 
Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, σημαντικός 
αριθμός καταναλωτών αντιμετωπί-
ζει με επιφύλαξη το ενδεχόμενο να 
πιστώνει την κάρτα του για τσιγά-
ρα, αναψυκτικά και εφημερίδες. 
«Αν αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε 
πιστωτική κάρτα για αγορές στο πε-
ρίπτερο, τότε χαθήκαμε», αναφέρει 
η κάτοικος του Νέου Ηρακλείου, 
κυρία Μαρία Ιωαννίδου.

Με πιστωτική
και στο περίπτερο

«Στις αγορές αξίας 
πενήντα ευρώ,  
οι τράπεζες κρατούν 
μόνο 0,25 ευρώ»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Οι πελάτες του πρωτοποριακού περιπτέρου  
στα βόρεια προάστια πληρώνουν με κάρτα  
για αγορές άνω των 10 ευρώ. Της Μίκας Κοντορούση

«Πώς είναι το παιδί μου; Το είδες αδυνατισμένο;  
Τα έφαγε τα φαγητά που του έστειλα;»,  
ρωτούν οι γονείς με αγωνία

«Με τις κάρτες μειώνονται και οι πιθανότητες κλοπών», 
εξηγεί στον ΕΤ ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου κ. Μάριος 
Κασφίκης. ΕΤ/ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ


