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«Η φιλοδοξία μου είναι μεγαλύτερη απ’ το να παραμείνω ένας απλός 
ράφτης», του απάντησε ο Νικήτας.

«Και ποια είναι η φιλοδοξία σου για να ’χουμε καλό ρώτημα;» ρώτησε 
έκπληκτος το αφεντικό του.

«Είναι να βρω τον κρυμμένο θησαυρό και να γίνω βασιλιάς!» απάντη-
σε ο Νικήτας με θάρρος, σαν να έλεγε το πιο απλό πράγμα του κόσμου.

Ο ράφτης έβαλε τα γέλια: 
«Σάμπως αυτό δεν θέλουμε όλοι, Νικήτα μου;»
«Όχι! Εγώ το εννοώ και θα το καταφέρω!» επέμεινε ο Νικήτας.
«Τότε κοίτα μην συναντήσεις την πριγκιποπούλα», είπε ο ράφτης ει-

ρωνικά. «Λένε ότι ντύνεται απλά και φτωχικά και παίρνει τους δρόμους. 
Ποιος ξέρει; Μπορεί να σε δει και να σε ερωτευτεί».Φτάνοντας λοιπόν ο Νικήτας σε μια από τις γειτονικές χώρες, εντυ-

πωσιάστηκε από τον πλούτο και την ομορφιά της. Πολλά ποτάμια τη 
διέσχιζαν και πυκνά δάση κάλυπταν τα βουνά της, ενώ τα χωράφια ήταν 
εύφορα και καλλιεργημένα. Υπήρχαν επίσης αμέτρητα χωριά και πόλεις 
με μεγάλα αρχοντικά σπίτια και κάθε λογής μαγαζιά. Στις γειτονιές μο-
σχομύριζε παντού ζεστό φαγητό και παιδιά έπαιζαν χαρούμενα στους 
δρόμους.

«Σε μια τέτοια χώρα, αξίζει να γίνει κανείς βασιλιάς! Σίγουρα θα 
υπάρχει και θησαυρός, τόσο πλούσια που είναι», σκέφτηκε ο Νικήτας κι 
αποφάσισε να μείνει. Σύντομα λοιπόν, έπιασε δουλειά πλάι σε ένα ράφτη 
που έψαχνε για βοηθό. Έμαθε πολύ γρήγορα την τέχνη, και το αφεντικό 
τού πρότεινε να γίνει συνεταίρος του.
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«Μέσα σου!» αποκρίθηκε ο Νικήτας και πρόσθεσε: «Αλλά μακάρι να 
τον είχα εγώ, εκεί που τον έχεις εσύ».

«Πού δηλαδή;» ξαναρώτησε ο βασιλιάς.
«Δίπλα μου!» απάντησε ο Νικήτας, σηκώνοντας το βλέμμα του στην 

Πανώρια.
Τότε εκείνη κοίταξε ίσια στα μάτια τον ξένο και τον αναγνώρισε. Η 

έκπληξή της, αλλά κι η χαρά της ήταν τόσο μεγάλες, που έμεινε με το 
στόμα ανοιχτό.

Ο βασιλιάς, ωστόσο, δεν κατάλαβε τίποτα: «Άσε τους γρίφους, ξένε, 
κι αν μπορείς να σώσεις τη χώρα, πες μας τι ζητάς για αντάλλαγμα», 
είπε θυμωμένα.

Παρόλα αυτά, αποφάσισε να δεχτεί τον ξένο. «Δεν έχουμε να χάσου-
με τίποτα», είπε στον άντρα της κι εκείνος συμφώνησε.

Όταν ο Νικήτας παρουσιάστηκε μπροστά τους στην αίθουσα του θρό-
νου, η βασίλισσα Πανώρια, ούτε καν τον αναγνώρισε.

«Πώς θα γλιτώσει η χώρα με το θησαυρό σου;» μπήκε κατευθείαν στο 
θέμα ο βασιλιάς. «Και πού βρίσκεται; Γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα, παρά 
μόνο κάτι κουρέλια! Μήπως τον έχεις στις τσέπες σου;» τον ειρωνεύτηκε.

«Μακάρι να τον είχες κι εσύ, εκεί που τον έχω κι εγώ», απάντησε ο 
Νικήτας.

«Πού δηλαδή;» παραξενεύτηκε ο βασιλιάς.
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κι η τιμωρία των κατηγορουμένων. 
Βέβαια, αν δεν έχεις πάρει καθόλου 
βάρος, αυτό θα σημαίνει ότι ο κατη-
γορούμενος θα είναι εντελώς αθώος 
και θα τον αφήνουμε ελεύθερο».

Αυτά είπε ο βασιλιάς κι ο άντρας, 
όλο χαρά, δέχτηκε την πρότασή 
του. Για φαντάσου; Ολόκληρος δι-
καστής! Ούτε στα όνειρά του τέτοια 
τύχη! Από την επόμενη κιόλας ημέ-
ρα έπιασε δουλειά στο παλάτι.

Τον έβαλαν λοιπόν να κάθεται 
μέσα σ’ ένα κουβούκλιο, το οποίο 
ίσα που τον χωρούσε και που στη 
μια πλευρά του είχε μια σήτα. Έπει-
τα, άρχισαν να του φέρνουν έναν-
έναν τους κατηγορούμενους για 
να απολογηθούν μπροστά του. Δεν 
μπορούσε βέβαια να δει ο ένας τον 
άλλον μέσα απ’ τη σήτα, αλλά ο 
άντρας, χωρίς να μιλά, άκουγε προ-
σεκτικά την απολογία του κάθε ενός 
από αυτούς.

Έτσι λοιπόν κι έκανε, πήγε στο 
παλάτι. Ο βασιλιάς τον δέχτηκε 
αμέσως και γεμάτος περιέργεια, 
άκουσε πολύ προσεκτικά όλη την 
ιστορία του.

«Η περίπτωσή σου – αν βέβαια 
τα πράγματα είναι όπως τα περι-
γράφεις – είναι, άνθρωπέ μου, μο-
ναδική!» είπε. Έπειτα έξυσε λίγο το 
μούσι του βυθισμένος στις σκέψεις 
του και συνέχισε με τη βαριά φωνή 
του.

«Λοιπόν, το επάγγελμα του δι-
καστή είναι αυτό που σου ταιριά-
ζει! Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, 
θα φέρνουμε μπροστά σου ανθρώ-
πους που έχουν κατηγορηθεί ότι 
παράβηκαν το νόμο κι εσύ, κρυμμέ-
νος πίσω από μια σήτα για να μη 
σε βλέπουν, θα ακούς τα ψέματα 
που θα λένε χωρίς να μιλάς. Έπειτα 
θα σε ζυγίζουμε, κι ανάλογα με το 
βάρος που θα έχεις πάρει, θα είναι 
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χρειαζόταν καν να τρώει κανονικό φαγητό, τα ψέματα τον χόρταιναν με 
το παραπάνω!

Στο τέλος είχε γίνει τόσο χοντρός που δεν μπορούσε να βγει απ’ το 
κουβούκλιο! Οι άνθρωποι του βασιλιά δεν τον ζύγιζαν πια, απλώς κοι-
τούσαν το κουβούκλιο και, ανάλογα με το πόσο πιεζόταν προς τα έξω, 
ήταν κι η τιμωρία που έπρεπε να αποδώσουν. Είχαν όμως και το νου 
τους, μην καμιά φορά, με τα πολλά ψέματα που άκουγε ο «δικαστής» 
μονομιάς, έκανε το κουβούκλιο να εκραγεί και τους πάρει σβάρνα! Αυτό 
δεν ήταν διόλου απίθανο, αφού κι ο ίδιος είχε φανταστεί ένα παρόμοιο 
τέλος στη ζωή του, η οποία δεν άξιζε πια τον κόπο.

Έπειτα οι άνθρωποι του βασιλιά απλώς τον ζυγίζανε κι αν το βάρος 
που είχε πάρει ήταν μικρό, μικρή ήταν κι η ποινή του κατηγορουμένου, 
αν πάλι ήταν μεγάλο, ήταν μεγάλη κι η ποινή, ενώ αν δεν είχε αλλάξει 
καθόλου, απλώς άφηναν τον κατηγορούμενο να φύγει, σίγουροι πια ότι 
ήταν αθώος. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, πάντως, η δικαιοσύνη έβγαι-
νε πάντα κερδισμένη!

Από την άλλη μεριά όμως, ο άντρας άκουγε ένα σωρό ψέματα που 
λέγανε οι κλέφτες κι οι εγκληματίες ή ακόμα και οι απλοί παραβάτες του 
νόμου, προκειμένου να γλιτώσουν τη φυλακή ή την κρεμάλα. Με τα πολ-
λά ψέματα, μέρα με τη μέρα, γινόταν όλο και πιο παχύς! Μάλιστα, δεν 


