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Μια φορά κι έναν καιρό, σ’ ένα όμορφο δάσος δίπλα σε ένα χωριό, ζούσε μία αλεπού.    

Το δάσος ήταν γεμάτο ποντίκια κι άλλα μικρά ζώα, που τα έτρωγε η αλεπού κι έτσι ήταν 

πάντα χορτάτη. Μια φορά όμως έπεσε στην περιοχή ανομβρία, τα μικρά ζώα του δάσους 

πέθαιναν και η αλεπού έμενε νηστική. «Κάτι πρέπει να κάνω για να βρω τροφή», σκέφτηκε 

κι αμέσως της ήρθε μία ωραία ιδέα: «Θα κάνω τον  φοροεισπράκτορα!» Αγόρασε λοιπόν 

παλτό, καπέλο και μία τσάντα και πήγε στο διπλανό χωριό για να μαζέψει τους φόρους. 

Μετρούσε τις κότες που είχε κάθε κοτέτσι και σχεδόν τις μισές τις έπαιρνε, δήθεν για φόρο 

στον βασιλιά, που βέβαια κατέληγε στην κοιλιά της. Μια μέρα όμως, όταν πήγε στο κοτέτσι 

ενός χωρικού και ζήτησε να μετρήσει τις κότες, το σκυλί που ήταν εκεί κοντά την πήρε 

είδηση κι άρχισε να την κυνηγά. Η αλεπού πέταξε καπέλο, παλτό και τσάντα και με την 

ψυχή  στο στόμα άρχισε να τρέχει μέχρι που έφτασε στη φωλιά της. Το σκυλί έκατσε έξω 

από τη φωλιά και περίμενε. Η αλεπού ήταν πολύ στεναχωρημένη: «Αχ, πώς θα ζήσω τώρα 

χωρίς τους φόρους;» σκεφτόταν και πάνω στα νεύρα της άρχισε να κατηγορεί ένα-ένα τα 

μέλη του σώματός της για το κακό που της έλαχε.«Εσύ φταις, μύτη!» είπε στη μύτη της. 

«Δε φταίω εγώ», απάντησε η μύτη, «εγώ σε ειδοποίησα ότι υπήρχε σκύλος στο κοτέτσι». 

Η αλεπού έκανε δεκτή την εξήγηση της μύτης και  συνέχισε: «Εσείς φταίτε, αυτιά!»                     

«Γιατί εμείς;» ρώτησαν τα αυτιά, «εμείς ακούσαμε το γάβγισμα του σκύλου και σε 

ειδοποιήσαμε». Η αλεπού έκανε δεκτή και την εξήγηση των αυτιών της και συνέχισε:                    

«Τα μάτια φταίνε!» «Δε φταίμε εμείς», είπανε τα μάτια, «εμείς είδαμε τον σκύλο, γι’ αυτό 

έτρεξες και σώθηκες». «Εντάξει», είπε η αλεπού, «τότε φταίνε τα πόδια!». «Μα, αν δεν 

ήμασταν εμείς, πώς θα έφτανες στη φωλιά σου;» είπαν τα πόδια. «Τότε φταίει η ουρά!» 

κατέληξε η αλεπού. Η ουρά δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί. «Το βρήκα λοιπόν. Εσύ φταις, 

ουρά. Τώρα θα σε τιμωρήσω. Θα σε δαγκώσει λίγο ο σκύλος για να μάθεις!» και λέγοντας 

αυτά βγάζει την ουρά της έξω από την τρύπα. Ο σκύλος που περίμενε ακόμη εκεί, μόλις 

βλέπει την ουρά, την αρπάζει, τραβά έξω ολόκληρη την αλεπού και την κάνει του αλατιού… 

 

 


