
Ο µύθος της Μαίας 

 

Η Μαία, η θεά µε το πολύχρωµο πέπλο, ήταν η µεγαλύτερη από τις Πλειάδες, τις επτά κόρες του 

Άτλαντα και της Πλειόνης. Την αγάπησε ο ∆ίας και έτσι γέννησε τον Ερµή. 

Ο αγαπηµένος της γιος ήταν ένας γίγαντας µε µάτια µαύρα σαν τα µούρα του βουνού. Ζούσαν 

ευτυχισµένοι στη Φρυγία, µια περιοχή στην Τουρκία, όµως µια µέρα, πολύ µακριά και πολύ παλιά,  

φρικτοί διώκτες έκαναν απόπειρα δολοφονίας στον Ερµήτη. 

Η Μαία τότε αποφάσισε να τον πάρει µακριά και ν'αφήσει την αγαπηµένη της χώρα. Πάνω σε µια 

κουρελιασµένη σχεδία, διέσχισε τη θάλασσα, σίγουρη οτι ο γιος της θα ήταν ασφαλής. Όµως όσο 

πλησίαζαν την ακτή Abruzzo κοντά στην Ortona, ανεξήγητα, η σχεδία διαλύθηκε σε µια καταιγίδα 

η Μαία έχασε τον µοναδικό και αγαπηµένο της γιο. 

Η θάλασσα επέστρεψε το ήδη άψυχο σώµα του Ερµή, ήταν ξαπλωµένος εκεί, ακίνητος στη λεπτή 

άµµο. Η Μαία τον σήκωσε στα χέρια της και τον πήρε ανάµεσα στα ξύλα και τις πέτρες από τα 

εγκαταλελειµένα και άγρια βουνά και τον έθαψε εκεί στο Gran Sasso, στο ζωντανό βράχο του 

βουνού. 

Απελπισµένη από τη λύπη, η Μαία βρήκε καταφύγιο στη Maiella που έγινε το σπίτι της. Κάθε µέρα 

καθόταν σ'ένα βράχο, ακίνητη να βλέπει τον ορίζοντα στο βουνό που έιχε γίνει ο τάφος του 

αγαπηµένου της γιου. 

Όταν η Μαία πέθανε οι πιστοί της την έθαψαν στα βράχια της Maiella, ωστε να µπορεί να 

παρακολουθεί το γιο της. 

Μέχρι σήµερα, το σφύριγµα του ανέµου που κουνάει τα κλαδιά, το ουρλιαχτό της θύελλας , το 

βουητό του βράχου που κατρακυλά στις βαθιές κοιλάδες είναι η φωνή της Μαίας που θρηνεί και 

κλαίει για το χαµό του µοναχογιού της.  

Την άνοιξη, στις πλαγιές του βουνού, ένα άλλο σηµάδι από την παρουσία της θεάς εµφανίζεται: το 

“µάγιο” ή (laburnum)λαβούρνο, σύµβολο χάρης , αγάπης και ευγένειας. Φωτίζει τα δάση µε 

συστάδες απο κίτρινα λουλούδια που λένε ιστορίες αγάπης και ζωής. 

Αυτές οι ιστορίες που ξεδιπλώνονται µεταξύ πραγµατικότητας και φαντασίας, δείχνουν πως η 

µητέρα µας -το βουνό- στη µεγαλειότητα του µεγέθους της. µιλάει , και πάντα το έκανε, σε αυτούς 

που µπορούν να ακούσουν τα καρδιοχτύπια της, τη φωνή της, που λέει ιστορίες, ποιήµατα και 

αγάπη. Για να µπορέσεις να την ακούσεις, πρέπει να την αγαπήσεις και να τη σεβαστείς. 
 

 

 

 

The Maia Myth 



Maia, goddess with a multicoloured veil, was the eldest among the Pleiades, Atlas and Pleione’s seven 

daughters. She was loved by Jupiter and gave birth to Hermes. 

Her beloved son was a giant with eyes as black as the mountain’s blackberries. They were living happily in 

Phrygia, a region in Turkey, but one day, very far in space and in time, atrocious persecutors made an 

attempt to Hermes’ life. 

Maia then decided to take him away and to leave her beloved land. On board of a tattered raft, she crossed 

the sea, certain that her son would be safe. But, as they were approaching the Abruzzo coast, nearby 

Ortona, inexplicably, the raft was wrecked in a storm and Maia lost her only and beloved son. 

The sea returned Hermes’ body already lifeless: he was lying there, still, on the fine sand. Maia lifted him in 

her arms and she took him among the woods and the rocks of the deserted and rough mountains and she 

buried him there, on the Gran Sasso, on the live rock of the mountain. 

Desperate from the sorrow, Maia sheltered on the Maiella, which became her home. Every day, she sat on 

a rock, still, to watch the mountain skyline that had become her beloved son’s grave. 

When Maia died, her faithful buried her under the Maiella rocks, so that she could keep watching her son. 

Up until today, the wind’s whistle that shakes the branches , the storm’s howl, the roar of the rock that 

crumbles down in the deep valleys… are Maia’s voice that mourns and cries for the loss of her only child. 

In the spring, on the mountain’s slopes, another sign of the goddess’ presence appears: the “majo” or 

“maggiociondolo” (laburnum), symbol of grace, love and gentleness.  It brightens the woods with its cluster 

of yellow flowers that tell stories of love and life. 

These stories, that unfold between reality and imagination, show how our mother mountain, in the majesty 

and magnificence of its size, speaks, and always has, to those who can listen to her heartbeats, to her voice, 

that tells stories, poems and love. To be able to listen to her, you need to love her and respect her. 

 

 


