
Διαγωνισμός «Χαρούμενης συντροφιάς» 

«Ο Προφήτης και οι εχθροί» 

 

Ο ολοκληρωμένος χάρτης! 

 

Σημείωση: Το σχέδιο του χάρτη, όπως βλέπετε, έχει κάποιες καθοδηγητικές γραμμές, 

που βοηθούν στην ένωση των 8 κομματιών. Αν ενώσετε τα κομμάτια με αυτόν 

ακριβώς τον τρόπο, τότε θα δείτε από πίσω τη συνέχεια της ιστορίας ως εξής: 

 
1. Οι Σύριοι, ένας σκληρός ειδωλολατρικός λαός, καταστρέφουν τις πόλεις και τα χωριά των Ισραηλιτών.  

2. Ο προφήτης Ελισαίος, με φωτισμό από τον Θεό αποκαλύπτει τα σχέδια των Συρίων στον Βασιλιά των 

Ισραηλιτών. Οι Σύριοι το μαθαίνουν και κατευθύνονται στην πόλη Δωθαΐμ, για να συλλάβουν τον 

προφήτη. 

3. Ο προφήτης Ελισαίος αρνείται να παραδοθεί και οι Σύριοι επιτίθενται στην πόλη! 

4. Ενώ οι Σύριοι επιτίθενται στη Δωθαΐμ, Άγγελοι Κυρίου προστατεύουν τους Ισραηλίτες κλείνοντας τα 

μάτια των εχθρών. 

5. Μην έχοντας άλλη επιλογή, οι τυφλωμένοι πλέον Σύριοι ακολουθούν τον προφήτη Ελισαίο έως την 

πρωτεύουσα των Ισραηλιτών, την ξακουστή Σαμάρεια. 

6. Στη Σαμάρεια, ο Βασιλιάς του Ισραήλ και οι στρατιώτες του θέλουν να σκοτώσουν τους εχθρούς, όμως 

ο προφήτης Ελισαίος τούς σταματά. Προσεύχεται στον Θεό και οι Σύριοι αποκτούν και πάλι το φως 

τους! 

7. Μετά από εντολή του προφήτη, οι Ισραηλίτες παραθέτουν στους εχθρούς επίσημο τραπέζι στα 

βασιλικά ανάκτορα. Οι Σύριοι συγκινημένοι, υπόσχονται να μην ξαναεπιτεθούν στους Ισραηλίτες. 

8. Οι Ισραηλίτες υπακούοντας στον προφήτη Ελισαίο δίνουν στους εχθρούς φαγητό και νερό για τον 

δρόμο και τους αφήνουν ελεύθερους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η συγχωρητικότητα του 

προφήτη Ελισαίου όλους τους δίδαξε και τους συγκίνησε βαθιά. 

 

 



Αποτελέσματα της κλήρωσης: 
 

1. Ντινούλη Ευαγγελία, Δ΄ Δημοτικού, Ιωάννινα 

2. Σπίνος Κωνσταντίνος, Ε΄ Δημοτικού, Πάτρα 

3. Συρογιαννίδης Νίκος, Ε΄ Δημοτικού, Αιτωλικό Μεσολογγίου 

 

Ο 3 νικητές, παρακαλούμε να στείλουν στο syntrofia@prostiniki.gr 

όλα τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο στο οποίο θα γίνει η αποστολή, 

διεύθυνση, πόλη, Ταχυδρομικός Κώδικας κι ένα τηλέφωνο), για να τους 

αποσταλεί ταχυδρομικά το δώρο τους. 
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