
Στην Πολιτεία του Αισώπου που είχε δάση και λιβάδια, 
ποτάμια και λίμνες, βουνά και θάλασσες, ζούσε 

και ο Αίσωπος. Από το παράθυρο του σπιτιού του 
παρακολουθούσε ζώα μικρά και μεγάλα να συζητούν,  

να μαλώνουν, να γλεντούν, να χαίρονται και να θυμώνουν. 
Έπειτα έπαιρνε το φτερό του, το βουτούσε στο μελάνι  

και κάθε φορά μια νέα ιστορία γέμιζε το χαρτί.

Έτσι έγινε και με το Λιοντάρι όταν έπιασε  
το Ποντίκι με ένα κομμάτι τυρόπιτα στο χέρι.  

Πώς να του φέρθηκε άραγε και  
τι να έκανε το ποντίκι μετά;
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Η Πολιτεία του Αισώπου είχε δάση και λι-

βάδια, ποτάμια και λίμνες, βουνά και θά-

λασσες. Ζώα μεγάλα και μικρά ζούσαν 

πάνω σε δέντρα, κάτω από δέντρα, μέσα 

στη γη, ανάμεσα σε βράχια ή θάμνους. 

Πετούσαν ψηλά στον ουρανό ή κολυ-

μπούσαν ανάμεσα στα φύκια.
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Στο δάσος, μέσα σε μια σπηλιά, 

είχε το σπίτι του το Λιοντάρι. 

Κάθε πρωί, μικρά και μεγάλα ζώα 

άφηναν στην εξώπορτά του πιατέ-

λες και ταψιά με όλων των λογιών τα 

φαγητά και τα γλυκίσματα. 
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Ήθελαν να καλοπιάσουν τον βασιλιά του δά-

σους, κι εκείνος το απολάμβανε. Με το που ξυ-

πνούσε, έπαιρνε όλες αυτές τις νοστιμιές μέσα 

στο σπίτι του κι έτρωγε χωρίς σταματημό.

Μια μέρα, το Ποντίκι, που πεινούσε πολύ, μύρι-

σε την τυρόπιτα που είχε προσφέρει ο Ασβός στο 

Λιοντάρι. 
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