Το βαρύτιμο παραπέτασμα τες Ωραίας Πύλες
στο ναό τοσ Αρταγγέλοσ Μιταήλ τες Σύλλες
Έλαο ελδηαθέξσλ ιατθόο ζξύινο ζπλνδεύεη ην παξαπέηαζκα απηό,
πνπ θνζκνύζε ηελ Ωξαία Πύιε ηνπ λανύ ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι θαηά
ηηο κεγάιεο ρξηζηηαληθέο γηνξηέο.
Όηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηώλα ν Σειηδνύθνο ζνπιηάλνο Αιαεη-ληηλ
ηνπ Ιθνλίνπ πεξίκελε ηε γέλλεζε ηνπ πξώηνπ παηδηνύ ηνπ θαη ν ηνθεηόο
ηεο γπλαίθαο ηνπ θαζπζηεξνύζε, θάιεζε όινπο ηνπο γηαηξνύο θαη ηηο καίεο
ηνπ Ιθνλίνπ λα βνεζήζνπλ ζηε γξήγνξε γέλλεζε ηνπ παηδηνύ. ¨Οκσο όινη
απηνί απέηπραλ λα πξνθαιέζνπλ ηνλ ηνθεηό. Κάπνηα γπλαίθα από ηελ απιή
ηνπ ηνλ ζπκβνύιεπζε λα θσλάμεη θαη ηελ ειιελίδα καία, ηελ νλνκαζηή
κόνα - Μαριώρα από ηε Σύιιε. Πξάγκαηη ήξζε ζην Σεξάτ ε θόλα –
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πξνζθέξεη ζην λαό απηό ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι ε ίδηα ε Αγία Ειέλε,
όηαλ επέζηξεθε από ηνπο Αγίνπο Τόπνπο, όπνπ είρε αλαθαιύςεη ηνλ Τίκην
Σηαπξό. Τελ εηθόλα απηή ε θόλα - Μαξηώξα ηελ έβαιε επάλσ ζηελ θνηιηά
ηεο επίηνθνπ, ε νπνία ζε 2 – 3 ώξεο γέλλεζε έλα αγόξη, ηνλ δηάδνρν ηνπ
ζξόλνπ.
Ελζνπζηάζηεθε ν Αιαεη-ληηλ θαη
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ρξεκαηηθό πνζό σο δώξν. Η θόλα Μαξηώξα όκσο αξλήζεθε θαη είπε όηη
απηή δελ ζέιεη ηίπνηα, ε Παλαγία ήηαλ εθείλε πνπ βνήζεζε ηελ επίηνθν
λα γελλήζεη.
Τόηε ν ζνπιηάλνο ηεο είπε :
- Ζήηηζε μοσ ηρεις τάρες για λογαριαζμό ηης Παναγίας και θα ηις
ικανοποιήζω και ηις ηρεις.
Η θόλα - Μαξηώξα απάληεζε :
- Η Παναγία θέλει να κάνεις κάηι για ηην παηρίδα μοσ
- Ζήηηζε ηα και εγώ θα ηα κάνω, είπε ν ζνπιηάλνο.

ηη Σύλλη.

Τόηε ε θόλα Μαξηώξα είπε :
- Πρώηον : Όλη η περιοτή γύρω από ηην εκκληζία ηοσ Αρταγγέλοσ
Μιταήλ, όζη πιάνει ηο μάηι ηοσ ανθρώποσ, να ανήκει ζηην εκκληζία.
-

Ασηό θα γίνει, απάληεζε ν Σνπιηάλνο, θαη έδσζε ηε ζρεηηθή

δηαηαγή.
- Δεύηερον : Όλοι οι κάηοικοι ηης Σύλλης να μην πληρώνοσν θόρο
(ταράηζι).
- Κι’ ασηό θα γίνει, έδσζε ην ιόγν ηνπ ν Σνπιηάλνο.
- Και ηρίηον, ζπκπιήξσζε ε θόλα Μαξηώξα, η Παναγία θέλει να
ταρίζεις ζηην εκκληζία μας ασηό ηο ωραίο παραπέηαζμα ποσ είναι
κρεμαζμένο πίζω από ηο θρόνο ζοσ.
Ο Σνπιηάλνο ζηελνρσξέζεθε πνιύ, αγαπνύζε απηό ην ζπάληαο
νκνξθηάο θαη κεγάιεο αμίαο παξαπέηαζκα, πνπ δελ ην απνρσξηδόηαλ πνηέ,
θαη πνπ παξίζηαλε δπν παγώληα θαη άιια πνπιηά, ήηαλ κεηαμσηό θαη
ρξπζνθεληεκέλν, κε θξόζζηα θαη δηάθνξα καγεπηηθά ζηνιίδηα θαη ήηαλ έλα
ηζηνξηθό θεηκήιην. Μα, ηη λα θάλεη, αθνύ είρε δώζεη ην βαζηιηθό ηνπ
ιόγν ? Με κεγάιε ηνπ ιύπε ηεο έδσζε ην πνιύηηκν παξαπέηαζκα..
Από ηόηε απηό ην παξαπέηζκα αλαξηηόηαλ ζηηο κεγάιεο ρξηζηηαληθέο
γηνξηέο κπξνζηά ζηελ Ωξαία Πύιε ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι
θαη όινη νη Σπιιαίνη ην
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εθθιεζία. Σηε ζπλέρεηα κεηαθέξζεθε ζηελ Ειιάδα θαη ην αγόξαζε από ην
Τακείν Αληαιιαμίκσλ Πεξηνπζηώλ ν ζπιιέθηεο Αληώληνο Μπελάθεο ν
νπνίνο θαη ην εμέζεζε ζην γλσζηό νκώλπκν Μνπζείν ηεο Αζήλαο. Έρεη
δηαζηάζεηο 1,97 Χ 1,10 κ., είλαη κεηαμσηό ξακκέλν κε κεηαιιηθή θισζηή
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ζεσξείηαη ηλδηθήο ή θαη’ άιινπο πεξζηθήο ηέρλεο.. Τν 2013. θαηά ηελ
αλαθαίληζε ηνπ λανύ ηνπ Αξραγγέινπ Μηραήι θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε
κνπζείν, πνπ αλαπαξηζηά ηελ πεξίθεκε απηή ρξηζηηαληθή εθθιεζία ζηελ
παιαηά ηεο κνξθή, ε Έλσζε Σπιιαίσλ ηεο Ειιάδαο πξνζέθεξε έγρξσκν

θσηνγξαθηθό αληίγξαθν ηνπ παξαπεηάζκαηνο απηνύ επάλσ ζε πνιπηειέο
ύθαζκα, ην νπνίν θαη αλαξηήζεθε ζηελ Ωξαία Πύιε.
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