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Κάποτε µια αλεπού καυχιόταν για την πονηριά της. Έλεγε στις άλλες αλεπούδες ότι 

κατέβαινε στο χωριό και ρήµαζε τα κοτέτσια των χωρικών. 

- ∆εν ξέρετε µε τι ευκολία κλέβω τα κοτόπουλα από τα κοτέτσια! τους έλεγε. 

Κανείς δε µε παίρνει είδηση. Έτσι, κάθε βράδυ έχω τον εκλεκτό µεζέ µου! Είσαστε 

κουτές που δεν ερχόσαστε κι εσείς µαζί µου να χορτάσετε κοτόπουλα. 

- Πρόσεχε, γιατί καµιά φορά θα σου βγουν ξανά τα κοτόπουλα που τρως! τη 

συµβούλευαν οι άλλες. 

- Μη σας νοιάζει, δε φοβάµαι τίποτε εγώ! τους απαντούσε εκείνη. Είµαι πολύ 

πονηρή και ξεγελώ και τους χωρικούς και τους σκύλους τους. 

- Πολλές από µας, της είπε µια γριά αλεπού, νοµίζουν ότι µπορούν µε την 

πονηριά τους να ξεγελούν τους ανθρώπους. Μα έρχεται η στιγµή που την παθαίνουµε, 

γιατί οι άνθρωποι είναι πιο έξυπνοι και πιο πονηροί από τα ζώα. 

- Α, είσαστε πολύ φοβητσιάρες είπε η αλεπού. Εγώ δε φοβάµαι τίποτε Έχω συνηθίσει 

να τρώγω νόστιµα κοτοπουλάκια και θα συνεχίσω να πηγαίνω στο χωριό. 

Όµως, µια µέρα καθώς πήγαινε στο χωριό να κλέψει κανένα κοτόπουλο πάτησε µια 

παγίδα, και, χραπ, η παγίδα της φυλάκισε την ουρά και της την έκοψε! Η αλεπού το 

'βαλε στα πόδια ουρλιάζοντας από τους πόνους. 

Έτρεχε, έτρεχε, ώσπου βρήκε ένα ποτάµι. Έχωσε στο νερό την κολοβή ουρά της και 

ησύχασε από τους πόνους. Όµως... τι θα έλεγε στις άλλες αλεπούδες, όταν θα τη 

ρωτούσαν τι απόγινε η ουρά της; 

«Κάτι πρέπει να σκεφτώ», είπε µε το νου της. 

Έφθασε στο δάσος κι όταν την είδαν χωρίς ουρά οι αλεπούδες, άρχισαν να την 

περιγελούν και να την κοροϊδεύουν. 

- Τι έγινε η ουρά σου; της είπαν. Τι την έκανες; Γιατί γύρισες κολοβή; Και

 τότε, εκείνη για να δικαιολογηθεί, τους απάντησε: 

- ∆εν ξέρετε; Η καινούργια µόδα λέει πως πρέπει να είναι κοντές οι ουρές µας! 

Έτσι γινόµαστε πιο όµορφες! Με βλέπετε εµένα πόσο όµορφη και κοµψή έγινα; Τι 

καθόσαστε, λοιπόν; Κόψτε κι εσείς τις ουρές σας! 

Αλλά... ποιος την πίστευε; Ήξεραν όλες πως την ουρά της την είχε κόψει η παγίδα. 
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             Απάντησε στις ερωτήσεις 

 

 

 

 

 Για ποιο λόγο καυχιόταν η αλεπού; 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Τί την συμβούλευαν οι άλλες αλεπούδες; 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Τί παθαίνουν κάποτε οι αλεπούδες από την πονηριά τους; 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Τί έπαθε η αλεπού μια μέρα που πήγε να κλέψει κοτόπουλα; 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 Πίστεψαν τα ψέματα της οι άλλες αλεπούδες; 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 



  

ΧΡΙΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3 

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

                        Γράψε το δίδαγμα της ιστορίας 
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                                   Αφηγήσου την ιστορία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρησιμοποίησε τις ακόλουθες λέξεις ή 

φράσεις 

Στην αρχή ή Αρχικά 

Μετά 

Έπειτα 

Ακολούθως 

Ύστερα 

Αργότερα 

Στο τέλος ή Τελικά 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


