
 
 
 
 
 
 
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

ArGOODaki:  

Γιορτάζει 10 χρόνια στην αγκαλιά μας,  

αποτελώντας το πιο ζεστό δώρο των Χριστουγέννων! 

 

 Το ArGOODaki της Goody’s γιορτάζει φέτος 10 χρόνια έμπρακτης προσφοράς στα 

παιδιά σε ανάγκη. Το αγαπημένο ArGOODaki αποτελεί το πιο ζεστό δώρο αγάπης για τα 

Χριστούγεννα, καθώς δίνει χαρά σε όλους μας, μοιράζοντας παράλληλα χιλιάδες χαμόγελα σε μικρά 

παιδιά που μας χρειάζονται. Το πρόγραμμα ArGOODaki αποτελώντας τον πλέον αναγνωρισμένο 

κοινωνικό θεσμό, δίνει φέτος το παράδειγμα της ένωσης και της ουσιαστικής προσφοράς στα 

άπορα παιδιά, συνεισφέροντας στην κάλυψη της βασικής τους ανάγκης, της τροφής. 

 

Ο Σάκης Ρουβάς, συμμετέχει ενεργά και στη φετινή καμπάνια πρωταγωνιστώντας και 

δείχνοντας την έμπρακτη αγάπη του στα παιδιά που είναι σε ανάγκη. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 

ο πρεσβευτής και έμπρακτος σύμμαχος του κοινωνικού προγράμματος ArGOODaki δίνει το παρόν, 

αποτελώντας φέτος έναν από τους βασικούς εμπνευστές του σκοπό του ArGOODaki το οποίο 

δεσμεύεται για έναν ακόμα πιο μεγάλο έργο. 

 

Το  ArGOODaki ανταποκρινόμενο στη μεγάλη ανάγκη για το πιο σημαντικό αγαθό, την 

τροφή, ενώνει τις δυνάμεις του με τα μεγαλύτερα ελληνικά brands τροφίμων, για την 

πραγματοποίηση μιας ακόμη ξεχωριστής εκστρατείας αγάπης, για έναν ιερό σκοπό: την κάλυψη 

αναγκών σίτισης 1.000 άπορων παιδιών, κάθε μέρα, για 1 ολόκληρο χρόνο. Τα προϊόντα 

ΔΕΛΤΑ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ ενώνονται για να παρέχουν τα αναγκαία είδη 

τροφίμων στα άπορα παιδιά των: «Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος» και «Οι Φίλοι του 

Παιδιού», που αποτελούν μέλη της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 

και το «Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας», συμβάλλοντας καθοριστικά στη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 

     

 Έως τις 7 Ιανουαρίου, το ArGOODaki επιστρέφει με τη νέα του παρέα στα εστιατόρια 

Goody’s περιμένοντας να βρει και φέτος χιλιάδες αγκαλιές για να μπορέσει να κάνει πράξη το σκοπό 

του. Με κάθε παραγγελία σας, διαλέξτε ένα από τα είδη της συλλογής και κάντε το πιο πρωτότυπο 

δώρο στους φίλους, στην οικογένεια σας ή στον εαυτό σας. Με κάθε γεύμα ArGOODaki και με 



 
 
 
 
 
 
 
κάθε αγορά προϊόντων από την ΔΕΛΤΑ, τον ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗ και τη ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ, 

πραγματοποιείται μια έμπρακτη κίνηση αγάπης που συμβάλει σε έναν μεγάλο και ιερό σκοπό. 

 

Δέκα χρόνια τώρα χαρίσαμε χαμόγελα σε χιλιάδες παιδιά χάρη σε εσάς! 

Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι είναι το ArGOODaki:  

Το κοινωνικό πρόγραμμα ArGOODaki της Goody’s, αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό κοινωνικής προσφοράς, 

ενώνοντας χιλιάδες Έλληνες σε μία εκστρατεία προσφοράς και έμπρακτης αγάπης για τα παιδιά σε ανάγκη. Τα 

αποτελέσματα του προγράμματος είναι εντυπωσιακά, καθώς λειτουργώντας με συνέπεια και συνέχεια από το 2002, έχει 

συγκεντρώσει 3.650.000 ευρώ, έχει υλοποιήσει 11 ολοκληρωμένα έργα σε συνεργασία με επιλεγμένα ιδρύματα ενώ έχει 

υποστηρίξει περισσότερα από 2200 παιδιά σε ανάγκη και τις οικογένειές τους. 

 

Για το αξιοσημείωτο έργο της, η Goody’s κατέχει την 1η θέση σε όλους τους δείκτες αναγνωρισιμότητας στο βαρόμετρο 

αναγνωρισιμότητας & Συμπεριφοράς ASBI από το 2006 μέχρι και το 2011 

    
Τα τελευταία 10 χρόνια το Goody’s ArGOODaki έχει αφοσιωθεί στον σκοπό του να δώσει ουσιαστική βοήθεια σε 

χιλιάδες παιδία. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν τα εξής έργα: 

  
• Εξοπλισμός ολοκληρωμένης Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδιών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών 

(2002) 

• Εξοπλισμός του Πολυαισθητηριακού χώρου θεραπείας των Αισθήσεων, στην ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονλικης (2003) 

• Ανέγερση Παιδικού Σταθμού για παιδιά με προβληματικό περιβάλλον, του σωματείου οι «Φίλοι του Παιδιού» στο 

Μεταξουργείο (2003)   

• Εξοπλισμός του Κέντρου Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά» για τα παιδιά με σοβαρότατα κινητικά και νοητικά προβλήματα 

(2004) 

• Ενίσχυση του Εξοπλισμού της «Εταιρείας Σπαστικών Βορείου Ελλάδος» με την αγορά ειδικού οχήματος για τα 

άτομα με κινητικές δυσκολίες. (2004)  

• Δημιουργία του κέντρου «Το σπίτι της Μέριμνας» για ψυχολογική στήριξη και φροντίδα σε παιδιά, έφηβους και τις 

οικογένειες τους, που αντιμετωπίζουν μια σοβαρή απώλεια (2005)  



 
 
 
 
 
 
 
• Δημιουργία μιας ομάδας Πρόληψης & Δράσης, σε συνεργασία με την Ένωση Σωματείων Ιδρυμάτων «Μαζί για το 

Παιδί», για τη διάγνωση, πρόληψη και υποστήριξη παιδιών σε επιλεγμένα ιδρύματα της ελληνικής περιφέρειας 

(2006) 

• Ανακαίνιση 5 βρεφονηπιακών σταθμών του ιδρύματος «Η Παιδική Στέγη» σε Αθήνα και Πειραιά (2007) 

• Συμμετοχή στην ανέγερση σπιτιού φιλοξενίας παιδιών με προβληματικό περιβάλλον, στο Μοσχάτο, σε συνεργασία 

με το «Χαμόγελο του Παιδιού» (2008) 

• Εξοπλισμός τεσσάρων μονάδων ημερήσιας νοσηλείας στην Ογκολογική Μονάδα Παιδιών «Μαριάννα Β. 

Βαρδινογιάννη – Ελπίδα» (2009) 

• Κατασκευή σχολείου και εξοπλισμός των χώρων που ζουν τα παιδιά που νοσηλεύονται με καρκίνο και οικογένειές 

τους, στον πρώτο Ξενώνα του Συλλόγου «Ελπίδα» (2010)   
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