
туроператори и инвеститори в отрасъ-
ла. Местните казват, че къщите им са
построени в типичния за Северна Гърция
македонски архитектурен стил - 

с каменни зидове
и дървени чардаци 

а ние бързо откриваме приликата със
стария Созопол и възрожденската архи-
тектура на Копривщица. Къщите са ре-
новирани по проект на ЕС, а лилавият
цвят на фасадите им е задължителен от
1999 г. насам за всяка новопостроена или
обновена сграда с европейски пари. Жите-
лите на Арнеа са около 3 хил. души. Тук е
административният център, затова и
повечето от работещите са държавни
служители. Останалите се изхранват от
производството на мед. 

Уличките на Арнеа са тесни и калдъ-
ръмени, някои от тях са толкова тесни
и лакътушещи, че двама души трудно се
разминават, камо ли кола да мине. Закра-
чиш ли по калдъръма, дори да не си влю-
бен, можеш да вървиш с часове, да се нас-
лаждаваш на тишината и на песента на

птиците. Ако след дългото бродене
ожаднееш и наквасиш уста във водата,
която извира от дънера на многовеков-
но дърво на площада, ще останеш зави-
наги в градчето, твърди легенда, която
местните разказват с охота. Поради
уикенда повечето туристи са от Со-
лун. Арнеа ги привлича със спокойствие-
то, с туристическите маршрути, при-
дружени с гид, разказва Василис Алексан-
дру, собственик на странноприемница с
12 стаи за гости. Цената на двойната
стая е 75 евро заедно със закуската, неза-
висимо от сезона. Къщата му хваща очи
още от улицата - с бухналите разно-
цветни олеандри в двора, с цъфналите
мушката по чардака. През летния сезон
туристическият поток тук се променя
- отбелязва Василис. Идват предимно
немци, швейцарци, англичани, италиан-
ци. Българите, както и другите източ-
ноевропейци все още не са открили то-
ва магнетично място, застинало на по-
клонническия път към Света гора. За да
рекламира странноприемницата си, Ва-
силис е създал собствен интернет сайт,

но не смята да намалява кризисно цени-
те. Той и останалите дребни хотелиери
от района при резервация над три дни

предлагат като бонус
една нощувка

и се надяват, че в края на летния тури-
стически сезон ще отчетат посеща-
емост не по-слаба от миналогодишната.
Местните са убедени, че освен заради ви-
сокото качество на услугите, които
предлагат, туристите ще изберат при-
казната Арнеа и покрай неразгадаемите є
тайни. И като доказателство разказ-
ват историята на старата църква “Св.
Стефан”, построена в далечната 1800 г.
Преди пет години храмът изгорял поч-
ти до основи. Малко след това из градче-
то се разнесъл слух, който зачоплил лю-
бопитството както на местните, та-
ка и на цяла Гърция. Според него в осно-
вите на сградата било заровено древно
съкровище. Градчето събрало средства
за възстановяване на църквата, а хората
се включили в разкопките и градежа. Ен-
тусиазмът им бил възнаграден. Под ос-
новите на изгорялата църква нямало зла-
то, както повечето си мислели, но изляз-
ло наяве безценно културно-историческо
богатство - останките на три църкви,
градени една над друга. Най-старата от
тях е от IV век, другите от X и XIV.
Майсторите вдигнали храма и покрили
находките със стъкло, за да ги разглеж-
дат любознателните посетители. Сред
тях е и гроб, в който са съхранени
останките на прегърнати мъж и жена.
Скоро обаче старите дами в Арнеа се
възпротивили срещу прозрачния под,
тъй като се подхлъзвали по стъклото, и
божиите служители метнали върху ар-
хеологическите находки килимчета.
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на Атон

Колоритното градче Арнеа привлича туристи в къщите си за гости както през летния,
така и през зимния сезон

Манастирът Зигу, който археолозите
проучват през последните 30 години, е
единствената територия от светите
места, на която днес може да стъпи
женски крак


