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Hoogtepunten van Athene 
 
Naar Athene ga je uiteraard voor de overblijfselen uit de Griekse 
Oudheid. Wij wandelen langs de belangrijkste ruïnes, tempels, 
kerken en musea. Daarbij hoort uiteraard het nieuwe 
Akropolismuseum in Athene. Doch onze wandelroute in Athene 
brengt je ook langs een hele rits andere musea o.a. over de 
Christelijke en Byzantijnse kunst. We klimmen tijdens deze 
wandeling even naar twee heuvels om te genieten van een 
prachtig uitzicht. En voor wie het allemaal even moe is brengen 
we je langs en door het Nationaal Park dat een oase van rust moet 
zijn. Hoogtepunten zijn de Akropolis, Antieke Agora, Romeinse 
Agora, Akropolismuseum ...  
Het oude en nieuwe Athene wacht op jou.  
 

 Afstand: 5,1 km 
 Vertrek : metro Omonoia 
 Einde: metro Evangelismos 
 Aard: stadswandeling 
 Wegdek: verharde wegen 
 Reliëf: soms sterk hellend 
 Toegankelijk voor rolwagens: ja 
 Bewegwijzering: geen  

 
Kuieren door de smalle straatjes 
Athene leent zich uitstekend om rond te kuieren in de smalle straatjes. Vooral in de wijk Plaka. Daarvoor heb je wel een kaartje 
nodig met de vele straten op. Met deze route krijg je twee kaartjes: eentje met de route ruwweg op geschetst, een ander is 
een stratenkaart met de straatnamen in het Grieks alfabet. Toch raden we je aan een uitgebreider stadskaart aan te schaffen.  
 
Tips voor shopping 

 De meest bekende winkelstraat is Ermou, niet zo veraf van de Acropolis. 
 Zoek je het eerder exclusief of trendy dan kan je terecht in het elegante Kolonaki.  
 Brocante tref je aan in Monastiraki, een oud en volks deel van Athene. 
 De marktliefhebbers moeten zeker de overdekte markt bezoeken. 
 De pittoreske oude wijk Plaka ligt aan de voet van de Acropolis, een labyrint van nauwe straatjes met talloze 

winkeltjes en taverne’s. 
 
Nog zoveel meer elders in Athene en in Piraeus 
De rondgang door enkele interessante wijken, zoals hiervoor beschreven, toont in de verste verte niet alle Atheense 
bezienswaardigheden. In de wijk Piraeus kan je ook rustig een volle dag vertoeven.  
 

> Legende:   = wegwijzer   = bezienswaardigheid 
 
 
Routebeschrijving 
 

 We starten op een centraal druk verkeersplein, Plateia Omonoias. Daar neem je de straat Athinas. Deze straat blijf je 
volgen naar de Akropolis. Zo kom je voorbij de Marktplaats. 
 
Doch als je het Nationaal Archeologisch Museum wilt bezoeken moet je nog meer noordelijk via de Septemvriou om wat 
verder schuin rechts de Marni te nemen (zie kaartje hieronder). 
 



 R E I S G I D S  A T H E N E 
 

www.euroreizen.be - 3 - 

  Nationaal Archeologisch Museum 
Liefst niet over het hoofd te zien is het “Ethniko Archeologiko 
Moussio” een nationaal archeologisch museum dat een bijzonder 
indrukwekkende schat aan Oud-Helleense kunst tentoonstelt. Bij 
de pronkstukken van het museum horen het gouden masker van 
Agamemnon en fresco’s uit de Minoïsche periode. Verwar dit 
museum niet met het Archeologisch Museum van Piraeus dat 
eveneens zeer waardevolle stukken bevat. Meer info op 
www.namuseum.gr  
 

  Atheense vlooienmarkt 
Net voorbij de Platia Avissinias, bevindt zich de Atheense 
vlooienmarkt, een prettig gestoorde heksenketel. 
 

 Je kruist nu de Ermou, de belangrijkste winkelstraat van 
Athene. 
 
In de buurt van de vage grens tussen de wijken Plaka en Aerides 
wacht de Romeinse Agora. Vlakbij bevindt zich Moussio Laikon 
Organon, het museum voor muziekinstrumenten, enkele 
Byzantijnse kerken en Dzami Dzisdaraki, een voormalige moskee.  
 
Bij voorkeur start je met de Kleine Metropool, dé Byzantijnse kerk 
van Athene, wandel dan bij punt 2 naar links in de winkelstraat 
Ermou. Voorbij de kerk neem je rechts de straat Evangelistrias en 
zo kom je aan de Kleine en Grote Metropool. Via de straat Pandrosou keer je terug en kom je zo langs de resten van de 
Bibliotheek van Hadrianus en Tzisdaraki moskee. Net voor de antieke Agora (C) ga je naar links. Rechts heb je de antieke Agora 
(C) en rechts de Romeinse Agora (B). 
 

  Romeinse Agora en de Kleine Metropool 
De meest bekende Byzantijnse kerk in deze buurt is ongetwijfeld “Mikri Mitropoli” of de 
“Kleine Metropool”, gebouwd in de 12de eeuw. Ze staat aan de voet van de pas in de 19de 
eeuw gebouwde “Grote Metropool”. De kleine kerk, waarvan de Maagd Gorgoepikos de 
patrones is, verdient een bezoek omwille van haar halfverheven marmeren beeldhouwwerk. 
Over een van de zijgevels loopt een reliëffries uit de 4de eeuw. Bij haar overlijden in 1994 lag 
Melina Mercouri hier opgebaard. De “Grote Metropool” wordt onder andere gebruikt voor 
officiële plechtigheden, zoals de eedaflegging van Griekse presidenten. In Ermou, de drukke 
winkelstraat die de wijk dwarst van Oost naar West staat het best bewaarde Byzantijns kerkje 
van Athene: “Kapnikarea”. In dit fraaie kruisvormige kerkje uit de 11de eeuw komen de 
mensen tijdens het winkelen even bidden tot de H. Barbara, die hier een aparte kapel heeft. 
Zowat een halve kilometer daarvandaan staat “Tzami Tzisdaraki” op het Monastirakiplein. In 
deze voormalige Turkse moskee uit het midden van de 18de eeuw is nu het Griekse Museum 
voor Decoratieve Kunst ondergebracht. Het gebouw verloor haar minaret, maar beschikt nog 
wel over een bijzonder mooie koepel. 
 
Al afdalend van de Akropolis kan je de Romeinse Agora (Romaiki Agora) bereiken, ooit een 
overdekte markt, open aan de zijkanten. Waarschijnlijk werd ze gebouwd in opdracht van Julius en Augustus Caesar, ergens 
rond het begin van onze jaartelling. Uit een voorschrift van Hadrianus blijkt dat de handelaars op de markt taks moesten 
betalen, onder meer op de verkoop van olie. Vlakbij deze markt werden de overblijfselen van een publiek toilet 
teruggevonden. Een kleine kilometer noordwaarts langs Elou vind je “Kendriki Agora”, een hedendaagse versie van de 
vroegere Romeinse Agora. Op nauwelijks enkele stappen van de Romeinse Agora ligt het “Moussio Laikon Organon”, waar 
allerhande Griekse muziekinstrumenten te bekijken zijn. Met behulp van koptelefoons kan je er een audiorondleiding maken 
die je tal van traditionele muziekinstrumenten (bouzouki, sandouri, …) laat horen. Tijdens de zomermaanden gaan hier 
regelmatig concerten door. 

http://www.namuseum.gr/
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  Antieke Agora en Thesion 
“Arhea Agora” was in de 6de eeuw voor J.C. het centrum van het 
openbare leven in Athene. Je kan deze plaats ook beschouwen als het 
centrum van de democratie. Wellicht kon je hier indertijd 
Demosthenes en Socrates aanhoren. Eén van de best bewaard 
gebleven gebouwen is de Thesion tempel, gebouwd in Dorische stijl 
en toegewijd aan Hephaestos, de god van het vuur en de smeedkunst. 
Aan de overzijde van deze agora staat de stoa van Attalos, uit de 
tweede eeuw voor onze tijdrekening. Een stoa is een overdekte 
zuilengalerij die eveneens kan gebruikt worden als marktplaats. Nu is 
er het Agora Museum in ondergebracht, dat voorwerpen bevat die 
verbonden zijn met het dagelijkse en politieke leven zoals het zich hier 
ooit afspeelde. 
 

 Op dit punt kan je naar de Philopappouheuvel met een prachtig zicht op de Acropolis en nog meer overblijfselen uit de 
Griekse Oudheid. Voor de Akropolis vervolgen we onze weg. Na een bezoek wandelen we langs de site en komen zo uit aan het 
Akropolismuseum (punt '4' en 'G'). Daarvoor moet je wel door vele kronkelende straatjes. Doch je komt er als vanzelf door zich 
te oriënteren op de heuvel van de Akropolis die steeds zo dicht mogelijk rechts van je moet blijven. 
 

  Philopappouheuvel 
Doorheen het groen langs de Apostolou Pavlou bereik je de “Pnika”, ook “Pnyx”, waar in de 5de en 4de eeuw voor Christus de 
volksvertegenwoordiging vergaderde. Hier voerden onder meer grote redenaars als Pericles en Themistocles het woord. Ook 
vandaag nog stromen mensen hier samen, nu om het klank- en lichtspel op de Akropolis te bewonderen. Voor het mooiste 
uitzicht over Athene moet je minder dan een halve kilometer verder, naar de “Lofos Filipapou” (heuvel van Philopappos) met 
op de top het mausoleum van deze Romeinse senator, die naar verluidt veel gedaan heeft voor de stad. Ongeveer halfweg 
tussen de Pnika en de heuvel van Philopappos kan je “Aghios Dimitrios Loumbardiaris” bezoeken, een Byzantijnse kerk 
waarvan de oorsprong teruggaat tot de 9de eeuw. 
 

  Akropolis 
De Akropolis blijft het voornaamste herkenningspunt van 
Athene. Zeker is dat dit al een belangrijke plaats was vanaf 
ongeveer 650 voor Christus. De belangrijkste gebouwen 
hier zijn het Parthenon, het Erechtheion, de tempel van de 
godin Athena Niké en de Propyleëen.  
 
Al in de 13de eeuw voor onze jaartelling was de Akropolis, 
een 155 m hoog kalksteen plateau dat boven de stad 
uitsteekt, een belangrijke plaats. Myceense koningen 
bouwden er een versterkte vestiging. Pas in de 6de eeuw 
voor onze tijdrekening verrezen er de eerste stenen 
gebouwen. Tussen 447 en 438 voor Christus, tijdens de 
Gouden Eeuw van Pericles, werd het Parthenon gebouwd 
ter ere van Athena Parthenos, de godin-patrones van de 
stad. Aan het monument, in Dorische stijl werd gewerkt 
door vooraanstaande architecten en beeldhouwers. Een deel van de gebeeldhouwde ornamenten van het Parthenon werden 
in het begin van de 19de eeuw meegenomen door Lord Elgin, de Britse ambassadeur in Constaninopel en rust ook vandaag nog 
in het “British Museum” in Londen, tot grote woede van de Grieken. Waarschijnlijk toen de bouwwerken klaar waren werd 
aangevangen met de werken aan de Propyleëen. De bouwheren van deze monumentale toegang in Dorische stijl moesten 
rekening houden met de aanwezigheid van andere monumenten en de talrijke oneffenheden in het terrein. Het Erechtheion 
werd slechts een paar decennia later gebouwd, maar toen al in Ionische stijl. In de voornaamste tempel van dit gebouw 
werden de twee belangrijkste godheden van Attica aanbeden: Athena en Erechtheus. Het is hier dat de beroemde Kariatiden 
te bewonderen zijn. Rond dezelfde tijd bouwde architect Kallikrates de eerder kleine tempel van de godin Athena Niké, 
eveneens in Ionische stijl.  
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Theater van Dionysos 
Rond het jaar 161 bouwde de Myceense filosoof Herodes Atticus een Romeins theater tegen een helling van de Akropolis. 
Vandaag is het nog in gebruik en staat bekend onder de namen "Theater van Dionysius" en “Irodio”. Jaarlijks gaat er het 
Festival van Athene door. 
 

  Plaka 
Aan de voet van de Akropolis ligt Plaka, het oude centrum van 
Athene. In en omheen Plaka, een toeristische wijk met smalle 
straatjes en kleine pleintjes aan de voorzijde van de Akropolis, tref 
je een ongewone variatie van gebouwen aan: ruïnes van 2500 jaar 
oud, modernere kerken, een Turks badhuis en diverse musea. 
Maar je treft er evenzeer restaurants, tavernen en terrasjes. Het 
voornaamste historische monument is hier wellicht “Mnimio 
Lyssikratous”, ooit een rond gebouw met een bronzen trofee 
geschonken naar aanleiding van de overwinning van Lyssikratous 
in een toneelwedstrijd. 
 

 Recht voor je heb je het museum Akropolis. De ingang voor 
individuele bezoekers ligt in deze hoofdstraat. Daarvoor ga je eerst 
naar rechts en dan links. Ben je met een groep dan moet je nog 
wat verder de Mitsaion straat nemen voor de groepsingang. 
 

  Akropolismuseum 
Dit nieuwe en lang verwachte museum werd geopend in de zomer van 2009. Het is een hypermodern en peperduur museum 
die je meer uitleg moet geven over de Griekse Oudheid en meer bepaald de beroemde heuvel Akropolis. We raden om dit 
museum 's morgens vroeg te bezoeken. Het is al geopend vanaf 8 uur, elke dag behalve op maandag (sluitingsdag). Je krijgt er 
niet alleen overblijfselen te zien maar men wil je volledig in de sfeer brengen door architecturaal knappe staaltjes. Vanuit het 
restaurant heb je ook nog eens een mooi zicht op de Akropolis. Meer info op www.theacropolismuseum.gr  
 

 Hier starten we het vervolg van onze wandeling. Van hieruit gaan we de Athanasiou Diakou in om op het einde naar links 
te gaan. Hiervoor moet je wel de drukke weg kruisen maar zo kom je langs het Stiles Olimpiou Dios. Eenmaal daar voorbij kruis 
je nogmaals een druk kruispunt om langs het Nationale Park te wandelen tot aan het Parlement waar je naar rechts gaat. we 
verbieden je uiteraard niet om dwars door het park te wandelen maar we wilden je toch even de voorkant tonen van het 
parlement. 
 
Voorbij het parlement naar rechts en dan heb je nog twee musea aan de linkerkant. 
 

  Boog van Hadrianus en de Stiles Olimpiou Dios (Olympeion) 
Wellicht was het Stiles Olimpiou Dios een van de meest opvallende gebouwen van de stad toen 
het kort na het begin van onze jaartelling voltooid geraakte. Ooit telde deze tempel 104 
Corintische zuilen, waarvan er vandaag nog 15 rechtop staan. 
 

  Parlement en het Nationale Park 
“Ethnikos Kipos”, het nationale park, bevat bijzonder veel bloemen en plantensoorten. 
Bovendien is er schaduwrijk en verkoelend (dankzij een kleine Romeinse aquaduct), zeker op 
dagen dat er elders in de stad tropische temperaturen heersen. Op minder drukke dagen is het 
zeker een park om te luieren en te genieten. 
 
Het parlementsgebouw dateert uit halfweg de 19de eeuw. Het heeft eerst dienst gedaan als 
woning van de koning van Griekenland. Nu zetelen de Griekse parlementairen hier. Het kan niet 
bezocht worden. 
 

http://www.theacropolismuseum.gr/
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  Benakimuseum 
Het Benakimuseum ligt tussen het Parlement en het Byzantijns en Christelijk Museum, aan de andere kant van de Nationale 
tuin. Het is het oudste private museum van Griekenland en stelt je de kunstgeschiedenis van dit land in beeld. Het is een vrij 
modern museum en belicht alle aspecten van kunst. Daardoor is het een afwisselend bezoek die je van primitief aardewerk 
naar ingerichte salons brengt. Meer info op www.benaki.gr  
 

  Museum voor Cycladische Kunst 
Het “Moussio Goulandri Kikladikis Tehnis” (Neofitou Douka 4) geeft een fascinerend overzicht van de Cycladische kunst in de 
periode tussen 4.000 en 5.000 jaar geleden. 
 

  Byzantijns en Christelijk Museum 
Zoals je het nu bezoekt is het allemaal vrij nieuw. Hier krijg je een compleet beeld van zowel de Christelijke als Byzantijnse 
kunst. Het is wel leuk om te zien hoe kerkelijke gebouwen zijn ontstaan en gegroeid tot wat we nu kennen. Je leert hier ook 
veel over de inrichting van de Byzantijnse kerken. 
 

 Je bent aangekomen aan het Oorlogsmuseum dat gelegen is naast het Byzantijns en Christelijk Museum. Voor de 
Nationale Kunstgalerij moet je een ommetje maken zoals aangegeven op de kaart. 
 
Wens je de heuvel Lykavittus te bezoeken dan kan je best op punt '6' de straat Ploutarchou inwandelen tot op het einde waar 
de kabelbaan je naar de top brengt. 
 

  Nationale Kunstgalerij (Ethniki Pinakothiki) 
Hier vind je kunstwerken van Griekse kunstenaars of mensen die hier geboren of gewerkt hebben. Daarnaast is er ook nog een 
kleine collectie Westerse Europese kunst dat hier terecht kwam door schenkingen. Meer info op www.nationalgallery.gr  
 

  Lykavittusheuvel 
Deze heuvel van 270 meter hoog bied je een prachtig uitzicht over de stad en zijn monumenten. Je kan er met bus 60 komen 
ofwel met de kabelbaan en voor de moedigen uiteraard zijn er nog de trappen. Op de top staat een Byzantijnse kapel. 
 
Heb je nog wat tijd over dan kunnen we een wandeling langs de gebouwen van de Academie van Athene aanraden. Het is 
aangegeven op de kaart onder het punt ‘O’ en ligt langs een drukke hoofdweg. 
 

  Academie van Athene 
De geschiedenis van deze academie gaat eigenlijk terug tot 
Plato (4de eeuw vChr.). Voor het hoofdgebouw staan twee 
pijlers met aan de ene zijde Plato (stichter van de academie) en 
aan de andere Socrates (studeerde hier 20 jaar). Momenteel is 
het de Nationale Academie van Griekenland met voor de 
besparingen meer dan 10 onderzoekscellen. Deze behandelen 
zowel hedendaagse thema's zoals biomedicatie maar ook 
studies over de Oudheid. De andere twee gebouwen zijn voor 
de Nationale Bibliotheek en een deel van de universiteit. De 
gebouwen dateren van de tweede helft van de 19de eeuw. 
Meer info op www.academyofathens.gr  
 
Copyright foto’s : 
> ©iStockphoto.com/Vasiliki Varvaki  en Toon Possemiers 
> ©Fotolia.com/lornet, mm3104, sborisov, anastasios71 
> ©Dreamstime.com/Tasia Sourasis 

http://www.benaki.gr/
http://www.nationalgallery.gr/
http://www.academyofathens.gr/
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De rondgang door enkele interessante wijken, zoals hiervoor beschreven, toont in de verste verte niet alle Atheense 
bezienswaardigheden. Er zijn er zoveel meer. We vermelden er nog enkele die beslist een kriskras wandeling waard zijn; tussen 
haakjes het adres)., zoals het niet te missen  Moussio Goulandri Kikladikis Tehnis, het Stiles Olimbiou Dios, het theater Irodio, 
het nationale park Ethnikos Kipos, …  
 
“Ethnikos Kipos”, het nationale park, bevat bijzonder veel bloemen en plantensoorten. Bovendien is er schaduwrijk en 
verkoelend (dankzij een kleine Romeinse aquaduct), zeker op dagen dat er elders in de stad tropische temperaturen heersen. 
Op minder drukke dagen is het zeker een park om te luieren en te genieten. 
 
PIRAEUS 
Ook de aangrenzende haven Piraeus heeft interessante aspecten: het 
archeologisch museum, de Planodia Agora Pirea (een vlooienmarkt), de 
Kastella (een aangename heuvel), het haventje Mikrolimano, …  
 
Het archeologische museum van Piraeus (Arheologiko Moussio) ligt nabij 
de ruïnes van een theater uit de 2de eeuw vChr. en heeft een boeiende 
collectie kunstvoorwerpen langs de Attische kust waaronder fraaie 
bronzen beelden en grafzuilen.  
Planodia Agora Pirea is wellicht de grootste vlooienmarkt van 
Griekenland; iedere zondag is het hier een drukte van jewelste.  
Voor wat meer rust moet je op de Kastella zijn, een heuvel met prachtig 
zicht op zee en haven. Het is er leuk wandelen in de kleurrijke klimmende 
en dalende straatjes.  
Mikrolimano is een leuk haventje waar veel toeristen langskomen en 
genieten van de Griekse keuken in de vele restaurants. 
 
Op de volgende kaart van Piraeus vind je terug: 

A. Archeologisch museum (Arheologiko Moussio) 
B. Zeevaartmuseum (Naftiko Moussio) 
C. Vlooienmarkt (Planodio Agora Pirea) 
D. Haven (Mikrolimano) 
E. Kasteelheuvel (Kastella) 

 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
AT-Europe bvba haalt zijn informatie uit betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen. Doch kan AT-Europe bvba niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutieve informatie noch voor het gebruik van deze informatie en zijn 
eventuele nadelige gevolgen. 
Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen indien je eventuele opmerkingen, aanvullingen of foutieve gegevens zou doorgeven 
via geert@at-europe.be   
Fotoverantwoording: © Images AT-Europe bvba, tenzij anders vermeld. 
Dit is een uitgave van AT-EUROPE BVBA.  Redactie: Geert Van de Voorde. 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, online publicatie, 
databanken of op welke wijze ook zonder schriftelijke toestemming van de uitgeverij. 
Alle rechten voorbehouden. 

mailto:geert@at-europe.be
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