
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΙΔΑΣ   
(οικονομία, χρησιμότητα) 
 

Κάποτε ζούσε στη Φρυγία ένας βασιλιάς καλόκαρδος και γλεντζές, ο Μίδας. 

Καλός και άγιος, αλλά δύο πράγματα αγαπούσε σαν τρελός και του ‘χαν γίνει 

πάθος, το χρυσάφι και το κρασί. Αυτό το δεύτερο πάθος , δεν άργησε να τα’ 

ανακαλύψει ο θεός Διόνυσος, κάποια φορά που τον συνάντησε, περαστικός 

απ’ τα εύφορα λιβάδια της Φρυγίας μ’ όλη την τρελοπαρέα, Σάτυροι, Σειλήνιοι, 

Ευμενίδες, όλη η κομπανία που τον ακολουθούσε κατρακυλώντας και 

παραπατώντας σε κάθε βήμα απ’ το μεθύσι.  

 

Ο βασιλιάς Μίδας πρόσφερε κρασί σ’ όλη την κομπανία, τους στεφάνωσε μ’ 

αμπελόφυλλα και σταφύλια, κοντολογίς, το γλέντησαν τρελά και πολύ το 

ευχαριστήθηκε ο θεός. Σαν έφτασε λοιπόν η ώρα για να φύγουν, ρώτησε το 

Μίδα: 

 

- Για όλο τούτο το απλόχερο γλέντι σαν τι χάρη θα ‘θελες να σου 

κάνω; Ότι κι αν μου ζητήσεις θα το έχεις, όμως σκέψου καλά το τι θα 

ζητήσεις γιατί ύστερα θα ’ναι δύσκολο να ξεγίνει. 

 

Τότε στο μυαλό του Μίδα ήρθε ευθύς το δεύτερο πάθος του και χωρίς να 

διστάσει απάντησε στο θεό.  

 

- Κάνε ότι πιάνουν τα χέρια μου να γίνεται χρυσάφι και τίποτε άλλο δε 

θα σου ζητήσω. 

 

Ο Διόνυσος τώρα, μεθυσμένος και στα μεγάλα του κέφια, δεν κάθισε να το 

πολυσκεφτεί, και του είπε: 

 

- Σύμφωνοι από εδώ και μπρος ότι πιάνεις θα γίνεται χρυσάφι. 

 

Κι έφυγε μ’ όλη την κομπανία. Ο Μίδας μόλις τον είδε να χάνεται, αρπάζει 

ανυπόμονα ένα δεμάτι χόρτα που βρέθηκαν δίπλα του. Τα χόρτα έγιναν 

χρυσά, ατόφιο χρυσάφι κι άρχισαν να λάμπουν στον ήλιο. Ο βασιλιάς πήδηξε 

απ’ τη χαρά του που ο θεός είχε κάνει πραγματικότητα το όνειρο του.  

 

Από εκείνη τη στιγμή και πέρα δεν σταμάτησε για ώρες ν’ αγγίζει ότι 

βρισκόταν κοντά του λουλούδια, δέντρα, πέτρες, ζουζούνια κι όλα γίνονται 

ολόχρυσα. Μέσα σε λίγες ώρες ο βασιλιάς Μίδας είχε φτιάξει την πιο μεγάλη 

περιουσία που μπορεί να βάλει νους ανθρώπου. 

 



Ε κάποια στιγμή περασμένη πια η ώρα πείνασε ο βασιλιάς. Ήταν βλέπετε και 

λαίμαργος κοντά στα άλλα. Διέταξε λοιπόν να στρώσουν το τραπέζι του και να 

φωνάξουν και την κόρη του να φάνε μαζί. Και τι δεν έβαλαν σε κείνο το 

τραπέζι οι υπηρέτες! Τι κρέατα και τι σπάνια φρούτα και τι κρασιά 

γλυκόπιοτα, δεν πρόφταινε να μαζεύει τα σάλια του ο βασιλιάς. Κάθεται 

λοιπόν στο θρόνο του, που αμέσως βέβαια έγινε χρυσός και καταχάρηκε ο 

Μίδας, κι αρπάζει με τα δύο του χέρια ένα κοτόπουλο.  

 

Τα δόντια του χτυπήσαν πάνω στο μπούτι και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε 

άλλο. Ο βασιλιάς είχε προσθέσει στην περιουσία του ένα χρυσό κοτόπουλο. 

Σε λίγο είχε και χρυσά ψάρια, χρυσά μήλα, χρυσά αυγά, χρυσά καρπούζια, ο 

Μίδας κάθε λεπτό γινόταν πλουσιότερος. 

 

Σαν να μην του άρεσε αυτό. Όταν μάλιστα πήγε η κόρη του να τον αγκαλιάσει 

κι έγινε και αυτή ολόχρυσο άγαλμα, τότε ο βασιλιάς δεν άντεξε άλλο! Χύθηκε 

έξω από το παλάτι ρίχτηκε στην όχθη του Πακτωλού ποταμού κι άρχισε 

κλαίγοντας να παρακαλεί το Διόνυσο να πάρει πίσω το δώρο του. 

 

- Εντάξει, είπε ο θεός που παρουσιάστηκε μπροστά του, πάντα 

καλόκαρδος και μεθυσμένος. Πλύσου καλά στα νερά του Πακτωλού κι όλα 

μαζί κι η κόρη σου, θα γίνουν όπως πριν. Μη μου ζητήσει όμως άλλο δώρο. 

 

Κι αφού έτσι ξεκαθάρισε τους θεϊκούς λογαριασμούς του σηκώθηκε κι έφυγε 

για ένα άλλο γλέντι που τον περίμεναν. Κι ο βασιλιάς ο Μίδας από τότε μύριζε 

χρυσάφι κι έπαιρνε δρόμο και μόνο ο Πακτωλός ποταμός έμεινε να κατεβάζει 

χρυσά νερά στην πεδιάδα της Φρυγίας. 
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