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A an de Akropolis is niet te ontkomen. Athene 
gaat er prat op dat deze 156-meterhoge 
heuvel met de resten van religieuze bouw-

werken uit de Oudheid vanuit alle hoeken van de 
stad is te aanschouwen. Jarenlang was dit uitkijk-
punt met het befaamde Parthenon ongeveer het 
enige aantrekkelijke van de Griekse hoofdstad. 
Maar sinds de bezem door de stad is gegaan ter  
gelegenheid van de Olympische Spelen 2004, blijkt 
Athene meer in huis te hebben. Prachtige havens, 
mooie strandjes, restaurants met Michelinster,  
hotels met alles erop en eraan en een overvloed 
aan winkelstraten vol dure zaken. 

Gelukkig heeft Athene zijn oude karakter behouden: 
een prachtig Byzantijns kerkje uit de 11de eeuw 
temidden van al het Gucci- en Pradageweld herin-
nert de shopper eraan dat onder de modieuze op-
pervlakte een lange en rijke geschiedenis 
schuilgaat. En de Griek is er trots op: hij confor-
meert zich slechts mondjesmaat aan westerse ge-
woontes. Naar goed Grieks gebruik gaan de meeste 
restaurants pas tegen tienen ‘s avonds lopen; zelfs 
voor een Italiaan is dat aan de late kant. In de echte 
Griekse taveerne, herkenbaar aan de weinig sfeer-
volle tl-verlichting, wacht je vervolgens niet op de 
menukaart, want die is er niet. Je neemt een kijkje 

in de keuken en wijst aan wat je lekker lijkt. Aan de 
kade van Mikrolímano (1), de mooiste wijk van de 
haven Pireaus, liggen de simpele, Griekse taveernes 
zij aan zij naast de bescheiden verlichte, chiquere 
restaurants. Hier kies je voor gegrilde inktvis of 
voor gavros, hele gefrituurde ansjovisjes die je met 
huid en haar als een soort chips verslindt (in Spanje 
zijn ze bekend onder de naam boquerones fritos). 
Grillrestaurant Vosporus is populair onder Grieken: 
hier komen op vrijdagavond grote families bijeen 
om te genieten van enorme schalen geroosterd 
vlees, manden verse pitabroodjes en flessen witte 
wijn. Wie geen zin heeft in een lap lam, kiest een 

Jarenlang was de Akropolis het enige aantrekkelijke aan Athene. Maar voor de Olympische 
Spelen in 2004 ging de bezem door de stad. Urenlang shoppen, decadent dineren; in deze 
überhippe, mondaine stad kan het tegenwoordig allemaal. Gelukkig heeft Athene wel zijn 
eigenheid behouden: uit eten ga je pas na tien uur ’s avonds. 
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heeft gekocht. Verderop in de straat is stropdas-
senzaak Saxon de moeite waard. Je kunt er ook  
terecht voor een maatpak van Italiaans of duits 
ontwerp. Wip ook even binnen bij het minuscule 
Pagoni (5) even verderop: deze winkel verkoopt al 
ruim 65 jaar prachtige stropdassen van zuiver zijde.
Hier vlakbij, tegenover het Syntagmaplein, ligt  
hotel Grande Bretagne (6). In 2004 werd de bar van 
het hotel door zakenblad Forbes uitgeroepen tot 
beste hotelbar van de wereld, dus een uitstekende 
plek om even op adem te komen. Wat er zo uniek is 
aan deze bar, vertelt barmanager Stefanos, is niet 
alleen de gewéldige service, maar vooral het im-
mense drankaanbod. Zo kan er een whisky uit 1937 
worden besteld (zeshonderd euro per glas) en is er 
keuze uit honderden soorten wijn, gepresenteerd in 
een statig leren boek met fluwelen bladzijden. de 

Alexanderbar dankt zijn naam aan het 18de-eeuwse 
handgeweven kleed dat achter de bar hangt en 
waarop Alexander de Grote te paard is te aanschou-
wen. Vorig jaar gerestaureerd voor honderdduizend 
dollar, laat Stefanos niet na te melden. 

Gevulde geitenkop
Meer shopgenot beleef je in Ermou, de winkelstraat 
vlak bij hotel Grande Bretagne. de status van de 
merken is wat lager dan in kolonáki, maar alleen  
al voor parfum- en make-uppaleisje Sephora is  
Ermou de moeite waard. Het Lucafé, tegenover  
visagiewinkel M.A.C., is een goede plek om tegen 
sluitingstijd de shopdag af te sluiten. Ook hier wor-
den vrouwen gefêteerd op een bakje rauwkost bij 
hun witte wijn en krijgen mannen bij hun Griekse 
Mythosbier een bakje chips. 

Pronkstuk is een door Fidel 
CAstro gesigneerde humidor

vrouwen met enorme 
zonnebrillen en toren-

hoge hAkken bePAlen 
het strAAtbeeld
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paar voorgerechten, meer dan genoeg om de maag 
mee te vullen. Aanrader: flensjes gevuld met kip  
en kaas en gegrilde groenten met balsamicoazijn. 
Voor een after- of predinnerdrankje aan de kade  
is de hippe bar Bizz een fijne plek: drink een cham-
pagnecocktail of gewoon een biertje (Amstel en 
Heineken worden hier zonder blikken of blozen  
onder het lokale bier geschaard) en kijk onderuit-
gezakt in de grote, ribfluwelen fauteuils naar een 
sportwedstrijd op het grote LCd-scherm aan de 
wand. Mannen krijgen bij hun lokale biertje stan-
daard een schaaltje chips of pinda’s, vrouwen  
worden getrakteerd op een bakje komkommer-  
en wortelreepjes, gedrenkt in azijn en zout. Even 
wennen, maar lang niet zo slecht als het klinkt. 

Politici en filmsterren
Laat aan tafel betekent laat naar bed en dus, zeker 
voor wie een weekend vrij heeft, laat opstaan.  
Gelukkig zijn de winkels in Athene tot negen uur  
‘s avonds open en is er geen reden voor haast. 
Shoppen doe je in kolonáki, voor iets anders  
lijkt deze chique wijk niet bedoeld. Laat je met  
de taxi afzetten op het Syntagmaplein, waar het 
parlementsgebouw is gevestigd. Voor de ingang 
houden twee schildknapen roerloos de wacht (2).  
Vanaf dit plein loop je langs de ambassades van 
Egypte, Frankrijk en Italië richting het koloná-
kiplein. Onderweg is een bezoekje aan het kleine 
boetiekje Cam de moeite waard. Hier vind je  
glanzende uitgaansjurkjes, hippe blousjes en  
rokjes van mooie breisels. Eigenaresse kossierri 
verkoopt naast haar eigen ontwerpen ook kleding 
van Franse ontwerpers. 
Het kolonákiplein (letterlijk: kleine steen) heet 
officieel Platia Filikis Eterias, maar werd in de 
volksmond vernoemd naar de grote stenen pilaar 
(kolona in het Grieks) op het plein, in de jaren vijf-
tig de ontmoetingsplek voor zakenlui uit de buurt. 
Inmiddels zit het plein vol cafés en restaurants, 
voor tout bekend en wannabe-bekend Athene. Jk is 
een van die restaurants en als we manager Bassacos 
(voorheen werkte hij bij Hilton trafalgar Londen) 
mogen geloven, zit de tent dagelijks vol met hoog-
geplaatste politici, beroemde trainers en bekende 
filmsterren. “Ik weet van alle klanten precies hoe  
ze hun koffie willen”, vertelt hij niet zonder trots. 
Ook op de menukaart is rekening gehouden met de 
smaak van de sterren: in een apart kader staan en-
kele lightmenu’s, met als uitschieter de steak van 
wild varken, met liefst 340 calorieën per portie. 

Beste hotelbar ter wereld
Wie zich liever onder het gewone volk mengt, gaat 
naar Péros, een van de oudste cafés van de stad. 
Hier eet je niet, maar drink je een groot glas ijs-
koffie en kijk je mensen. Het publiek is divers, maar 
vrouwen met enorme zonnebrillen, doorgeföhnde 
kapsels en torenhoge hakken bepalen toch groten-
deels het beeld.
En dan, met een laagcalorisch wild varken of een 
simpele ijskoffie in de buik, kan het shoppen be-
ginnen. danos is een paradijs voor de ware schoen-
liefhebber; hier vind je Marc Jacobs, La Croix, 
Cerruti, kenzo en eigen merk danos, onderdeel  
van de Louis Vuitton-groep. Voor meer schoenen 
vervolg je je weg in de straat tsakalof, naar verluidt 
een van de duurste straten van Athene. Hier is ook 
het grote type Center gevestigd, waar een indruk-

wekkende hoeveelheid prachtige pennen, horloges, 
agenda’s en andere kantoorartikelen te koop zijn 
van merken als Mont Blanc, Cartier en Baccarat. In 
deze straat vind je, behalve een grote Zara, ook een 
Gucci en Patrizia Pepe. Ice Cube (3) verkoopt bijzon-
dere zijden jurkjes van onder meer Mara Hoffman; 
volgens eigenaresse Michalopoulou vergelijkbaar 
met mode-ontwerpster diane von Furstenberg. Hier 
ook prachtige schoenen van Cacharel en Nina Ricci. 
In Voukourestiou, een zijstraat van tsakalof, is het 
statige La Casa del Habano (4) gevestigd. Hier haal 
je exclusieve Cohiba-sigaren met bijpassend leren 
etui. Pronkstuk van de zaak is een humidor die in 
2001 door Fidel Castro himself werd gesigneerd.  
de winkelmedewerker wil zich niet uitlaten over de 
waarde, maar verzekert ons met twinkelogen dat de 
eigenaar van de winkel de kist ‘voor zeer veel geld’ 

mAnnen 
krijgen ChiPs  

bij hun  
drAnkje,  
vrouwen  
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Vanaf hier loop je in een paar minuten door naar de 
hippe studentenwijk Psirrí – let onderweg op het 
prachtige, oude Byzantijnse kerkje dat zomaar tus-
sen al het winkelgeweld verrijst. In Psirrí eet je bij 
taverna tou Psirrí. Wijs in de keuken aan wat je lek-
ker lijkt (de gevulde geitenkop is de delicatesse 
van het huis) en neem er in elk geval een Griekse 
salade bij. door de geurige Griekse olijfolie, sma-
kelijke kappertjes, zoute olijven en boterzachte 
feta is deze in geen enkel opzicht te vergelijken 
met de kant-en-klare porties van de Albert Heijn. 
Naast leuke restaurantjes vind je in Psirrí genoeg 
gezellige cafés en terrasjes om je een avond (of 
nacht) te vermaken. 
Ben je voor zonsondergang klaar met shoppen, 
neem dan een taxi naar Lykavittos (7). deze heuvel, 
met zijn 277 meter een stuk hoger dan de Akropolis, 
is een van de mooiste uitkijkpunten over de stad. 
Zorg dat je hier in elk geval een uur voor zonson-
dergang bent en schuif niet meteen aan op het ter-
ras, maar ga een trapje hoger zodat je front row zit. 
Van hieruit heb je uitzicht op de Akropolis en bij 
helder weer zie je zelfs de zee. Neem de kabeltram 
omlaag en koop wat souvenirs bij Lucas (8): een 
charmant zaakje dat al ruim veertig jaar wordt ge-
rund door een echtpaar dat volgens eigen zeggen 
wereldwijd befaamd is om zijn exacte replica’s van 
sculpturen uit de Griekse Oudheid. 

Michelin
Wie de Akropolis van dichtbij wil zien, combineert 
dit met een bezoekje aan de vlooienmarkt op zon-
dag in de toeristische wijk Pláka (9). Verwacht hier 
geen prachtig antiek te vinden, maar wie goed 
neust kan stuiten op een bijzonder zilveren siera-
dendoosje of mooie wijnglazen. Na de markt kun je 
op een van de vele terrassen flanerend Athene 
voorbij zien trekken. Voor een diner náást de  
Akropolis loop je omhoog naar, jawel, restaurant 
Akropolis, waar je in het sfeervolle tuintje kunt  
genieten van Griekse specialiteiten.
Leuker en origineler dan die eeuwige Akropolis  
(die overigens momenteel in de steigers staat) is 
de Areopagus-heuvel ertegenover (10). de rots is 
vernoemd naar het hoogste Atheense gerechtshof 
dat hier in de Oudheid vergaderde. Ook hier voor-
aan gaan zitten om naar de prachtige zonsonder-
gang te kijken of uit te rusten van een sportief 
tochtje mountainbiken.
Als je toch in Pláka bent, loop dan even langs  
Brettos (11). deze distilleerderij – de oudste van 
Athene – is inmiddels platgelopen door pers van 
over de hele wereld, maar door de prachtige versle-
ten vloer, de doorleefde bar en de enorme rij kleu-
rige flessen aan de wand toch de moeite waard.  
Om de hoek bij Ouzeri kouklis (12) eet je simpele 
Griekse mezzes, maar met de nodige mediterrane 

romantiek: neem de wankele wenteltrap naar de 
eerste verdieping en confisqueer het enige twee-
persoonstafeltje op het enige tweepersoonsbal-
konnetje. Een chiquer alternatief is een diner  
bij een van Athene’s beste restaurants Spondi,  
bekroond met een Michelinster. de menu’s zijn  
samengesteld door Jacques Chibois, de patron- 
cuisinier van het met twee sterren beloonde  
Bastide Saint Antoine in het Zuid-Franse Grasse.  
Probeer hier zeker de typisch Griekse Santoriniwijn. 
Maar onthoud: niet voor tienen aanschuiven. 

Met dank aan het Grieks Verkeersbureau,  
www.grieksverkeersbureau.nl
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