
΄Eνας βασιλιάς που μόνο «ναι» απαντάει και ποτέ χατίρι  

δε χαλάει ! Τη μια τη βασιλική κορόνα του χαρίζει  

και την άλλη παρέα με τον κηπουρό του ποτίζει  

και σκαλίζει .  «Βασιλιά μου, θέλω εκείνο, βασιλιά μου,  

θέλω το άλλο!» ΄Oλοι οι υπηκόοι για απάντηση παίρνουν  

ένα «ναι» μεγάλο! Με τόσα «ναι» στο πιάτο, το βασίλειο 

έγινε άνω κάτω. Πώς να μπει μια τάξη; Θα μάθει  

άραγε ο βασιλιάς να λέει και κανένα «όχι»;
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Μια φορά κι έναν καιρό... δηλαδή χτες ή σήμερα ή και αύριο...
Νάνοι και νεράιδες, δράκοι, μάγισσες και βασιλιάδες πάνε κι 
έρχονται ανάμεσα στα παραμύθια και στην αλήθεια. Δρόμο 
παίρνουν και δρόμο αφήνουν, φτάνουν στις άκρες του κόσμου 
κι ύστερα πάλι γυρίζουν πίσω. Και τέλος ζούνε και ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ 
αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!
  Για παιδιά μικρά με μεγάλη φαντασία και για νέους γονείς 
με πολλή όρεξη! Ιστορίες που διαβάζονται μέσα σε δέκα 
λεπτά! 
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Yπήρχε τα παλιά τα χρόνια ένας 

βασιλιάς, που από μια σταλιά παιδί 

δεν μπορούσε να πει «όχι» σε κανέναν. 

Ήθελε να τους ευχαριστεί όλους πά-

ντα. Έτσι έλεγε «ναι» ό,τι κι αν του ζη-

τούσαν. Από τα πολλά «ναι», όλοι τον 

φώναζαν βασιλιά Ναι Ναι. 



Ο βασιλιάς Ναι Ναι ήταν ίσως 

ο μοναδικός βασιλιάς στον κόσμο

χωρίς κορόνα και σκήπτρο. 

– Τι ωραία που είναι! τα θαύμασε 

μια μέρα ένας αυλικός του, που ήταν 

συλλέκτης πολύτιμων αντικειμένων. 

Θα μου τα χαρίσετε, μεγαλειότατε; 

τόλμησε να ρωτήσει.

– Μα… ναι! απάντησε ο βασιλιάς.





Από εκείνη τη μέρα ο βασι-

λιάς φορούσε αντί για κορόνα 

ένα ψηλό καπέλο με έναν κούκο 

στο εσωτερικό του, που έβγαινε 

κάθε τόσο έξω και έλεγε την ώρα. 

Αντί για σκήπτρο πάλι κρατούσε ένα 

μπαστούνι παλιό, που ανήκε κάποτε 

στον προ-προπάππο του. Και καλά, οι 

υπηκόοι του συνήθισαν την εικόνα του 

βασιλιά τους· κάθε φορά όμως που τον 

επισκεπτόταν ο εκπρόσωπος ενός ξέ-

νου κράτους, ο Ναι Ναι έκανε πολύ κό-

πο μέχρι εκείνος να τον πάρει στα 

σοβαρά… Και τα «ναι» δεν είχαν 

τελειωμό!
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