
De Griekse hoofdstad barst van 
de creatief gestileerde restaurants, 
bars en leuke winkels. De favoriete 
adresjes van een Athene-habitué.

Hotspots in 
AtHene
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Openingspagina’s: anglais athens, een van de 
vele rooftopbars die athene rijk is. Hierboven: 
de eigenaresse van nancy’s sweethome, waar 
ze heerlijke Griekse desserts serveren. 
rechterpagina, met de klok mee: restaraunt 
Funky Gourmet (twee Michelinsterren); 
dolma’s in een gouden jasje; genieten in het 
turkse stoombad van al Hammam; Kiriakos 
Spirou, de maker van stadsgids ‘und. athens’; 
bar drunk Sinatra. 

KunSt
Ideale omstandIgheden
Athene is hard geraakt door de financiële 
crisis in Griekenland. Toch hangt er een 
aanstekelijk creatieve vibe en zit de stad 
vol bijzondere adresjes. Voor de wereld 
van de kunst ontdekte ik een ware 
schatkist: ‘und. Athens’. Deze stadgids 
met wandelroutes langs hedendaagse 
kunst- en cultuuradressen is samen-
gesteld door een 34-jarige Cyprioot, 
Kiriakos Spirou. Hij bracht me op het 
spoor van opkomende kunstlocaties, 
straatkunst, commerciële galerieën en 
kunstinstituten. Ik kan het niet laten  
de maker op te zoeken. Kiriakos en ik 
ontmoeten elkaar op het terras van 
taverna Dioskouroi aan de voet van de 
Akropolis. Naast ons liggen de ruïnes 
van de Agora, in de 6de eeuw voor 
Christus het stadscentrum van Athene. 
Iets meer dan tweeduizend jaar geleden 
liep Socrates hier rond. In de verte 
glanzen de lichten van rooftopbars op 
hoge betonnen gebouwen. 
“Als je Athene bezoekt en iets anders 
wilt ervaren op het gebied van kunst en 
cultuur, dan brengt deze stadgids je naar 

nieuwe en alternatieve plekken. Naar 
adressen waarover alleen een local je  
zal vertellen”, aldus Kiriakos. Na zijn 
studie muziekwetenschappen bleef hij  
in Athene wonen. Als journalist schrijft 
hij voor websites en tijdschriften over 
hedendaagse kunst en hij heeft een 
achtergrond als componist en pianist. 
“De kunstscene in Athene groeit en is 
heel actief. Mensen vinden hier de  
ideale omstandigheden om creatief te 
zijn, mede omdat het hier goedkoop is.” 
In het onafhankelijk uitgegeven ‘und. 
Athens’ staan ook leuke weetjes en 
Kiriakos’ tips voor restaurants, bars, 
winkels en meer. De wandelingen lopen 
door verschillende wijken. Zo verbindt 
‘Contemporary Ancient’ historische 
monumenten zoals de tempel van Zeus 
en het oude Olympische stadion met het 
moderne Griekse leven en kunstenaars 
die in dat gebied werken. Het Akropolis 
Museum dat op deze route ligt vinden 
we allebei een must see. 

eten
Bevroren grIekse salade
Dat ook de culinaire wereld van >
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Athene soms kunst maakt, ervaar ik 
tijdens mijn diner in restaurant Funky 
Gourmet dat twee Michelinsterren 
heeft. Chefs Georgianna Hiliadaki en 
Nick Roussos willen met hun gerechten 
de Griekse kooktradities opnieuw uit-  
vinden. Georgianna werd bij de verkie-
zing van de Best Chef Awards 2017 
uitegroepen tot de vierde beste chef ter 
wereld. Na de eerste gerechten in het 
zwart-witte interieur drapeert de bedie-
ning een rood-wit geruit tafelkleed op 
tafel en serveert een heuse picknick. 
Acht minigerechtjes, waaronder olijfolie-
baguettes met aioli en een kwarteleitje 
met truffelmayonaise en zoete aardappel 
uit Peru, worden voor ons neergezet. Het 
gerecht dat volgt is een variatie op de 
bekende gevulde wijnbladeren met rijst, 
dolma’s: op mijn bord ligt één knapperig 
wijnblad met suikersiroop en citroenschil 

met daaronder een dolmades-mix met 
quinoa getopt met een yoghurt-citroen-
saus. De voor mij grootste smaaksensatie 
moet dan nog komen: de Griekse salade 
granita. Hiervoor worden ingrediënten 
van een Griekse salade gepureerd met 
siroop, het geheel gedraineerd en het 
overgebleven vocht bevroren. Het is 
verbluffend: de witte granita smaakt 
exact als een Griekse salade. 
Een andere favoriet is Nolan. Chef 
Sotiris Contizas heeft een Griekse vader 
en een Japanse moeder. Hun Grieks-
Japanse gerechten worden geserveerd in 
handgemaakt aardewerk. Zo at ik er 
bonennoedels met octopus en Kalamata-
olijven. Bij Hoocut eet je ‘chique’ 
souvlaki, het bekende Griekse streetfood, . 
In de open keuken zie je hoe ze het 
maken, van het bakken van het pitabrood 
tot het bereiden van het vlees op de grill. 

Ook bij Cocona wordt het eten bereid 
terwijl je wacht. Behalve de (hartige) 
taarten koop je er gözleme: een Turks 
gerecht van fijn deeg met verschillende 
vullingen. In To Kafeneio proef je de 
traditionele Griekse keuken. Zo heerlijk, 
dat Jamie Oliver er in 2009 opnames 
maakte voor zijn programma ‘Jamie 
Does Greece’. 

drinKen
rooftopBars & cocktaIls
In het uitgaansleven van Athene zijn de 
rooftopbars een must. Bij A for Athens 
drink je kleurrijke cocktails met uitzicht 
op de Akropolis, met loungemuziek op 
de achtergrond. Er vlakbij zijn Anglais 
Athens en City ZEN ook erg sfeervol. 
In de straten van Athene zit je in Drunk 
Sinatra tussen seventiesbehang, lampen 
en radio’s, een aquarium en portretten 

De citAten vAn Griekse filosofen op tAssen, 
sleutelHAnGers en kleDinG sprinGen eruit

>

van Frank Sinatra. De Noel Bar lijkt een 
moderne versie van Versailles. Statige 
portretten van edellieden en koninklijke 
hoogheden hangen aan de muur tussen 
porseleinen borden en kroonluchters. 
Twee cocktailbars behoren tot de vijftig 
beste bars ter wereld: Baba Au Rum en 
The Clumsies. Baba Au Rum heeft een 
zeer uitgebreide rumcollectie en hun 
geheim ligt naar eigen zeggen in de 
combinatie van bijzondere alcohol met 
biologische kruiden. Brettos, opgericht 
in 1909, is de oudste distilleerderij van 
Athene. Je drinkt er de typisch Griekse 
ouzo, tsipouro en rakomelo tussen 
muren gedecoreerd met honderden 
felgekleurde flessen.  

WinKelen
grIeks desIgn en cult-sandalen
Athene is rijk aan hippe boetieks, Grieks 
design en ambachtelijke winkels. Zoals 
Thíki van grafisch ontwerpster Nadia 
Synetou, een winkel vol design met 
voornamelijk Griekse thema’s. De  
citaten van Griekse filosofen op tassen, 
sleutelhangers en kleding springen eruit. 
In Forget Me Not vind je de leukste 
spullen van verschillende hedendaagse 
Griekse ontwerpers bij elkaar, van prints 
tot cosmetica. Het merk B612 maakt 
kleur- en fantasierijke sieraden en andere 
accessoires, met inspiratiebronnen  
als ‘Le Petit Prince’, Frida Kahlo en  
vrouwelijke heldinnen. Voor Griekse 

linkerpagina: de noel Bar lijkt op een 
moderne versie van Versailles. Hierboven,  
met de klok mee: theater Odeion van Herodes 
atticus aan de voet van de akropolis;  
Monique van Hulst, eigenaresse van let’s 
Meet in athens, dat nederlandstalige  
fietstours organiseert in athene; sandalen  
en dichtbundel ‘Oedipus in bed’ van de 
beroemdste sandalenmaker van athene: 
Pantelis Melissinos; Pantelis aan het werk  
in zijn winkel Melissinos art. 



sandalen vond ik een bijzonder adres bij 
Kallipous, de winkel van een beroemde 
Atheense sandalenmaker, de zestigjarige 
Pantelis Melissinos. In 1920 opende zijn 
opa het atelier, toen nog op een andere 
locatie, waar hij sandalen maakte voor 
theaterproducties. Stavros, de vader van 
Pantelis, nam het in 1954 over en begon 
ook sandalen te maken voor dagelijks 
ge  bruik, iets dat destijds ongewoon was. 
Pantelis: “Mijn vader ging naar het 
museum, zag daar antieke sandalen en 
creëerde zijn eigen versies. Toen Sophia 
Loren de film ‘Boy on a Dolphin’ opnam 
in Griekenland, kocht ze sandalen bij 
hem. Beroemheden als Maria Callas en 
Jackie Onassis volgden. En toen The 
Beatles kwamen, werden onze winkel en 
sandalen op slag cult.” 
Stavros was zo’n talentvolle dichter, dat 
de universiteiten van Oxford en Harvard 
zijn werk opnamen in hun bibliotheken. 

Aan zijn klanten gaf hij zijn gedichten 
mee, waardoor hij de bijnaam ‘The Poet 
Sandal-Maker’ kreeg. Toen zijn vader in 
2004 met pensioen ging, nam Pantelis 
het over. Ook hij heeft meerdere talen-
ten: Pantelis is kunstschilder, illustrator, 
dichter en schrijft theaterstukken. Als  
ik vertrek met mijn in twintig minuten 
perfect op maat gemaakte sandalen krijg 
ik zijn zelfgeschreven gedichtenbundel 
mee: ‘Oedipus in bed’. 

atHeenSe riVièra
fIetsen langs de kust
Ik ontdekte een aantal leuke adresjes aan 
de Atheense Rivièra op de fiets tijdens 
de Coastline Tour van Let’s Meet in 
Athens. Dit bedrijf is opgericht door de 
Nederlandse Monique van Hulst (36), 
die dertien jaar geleden naar Grieken-
land emigreerde. De fietstocht begint bij 
haar kantoor in de wijk Psiri en leidt 

linkerpagina, met de klok mee: cocktailbar 
the Clumsies, een van de vijftig beste bars 
ter wereld; op de muren van athene vind je 
veel graffitikunst; bij a for athens drink je 
cocktails met uitzicht op de akropolis; Cocona 
maakt verse ‘gözleme’ en (hartige) taarten; 
de prachtige binnentuin van restaurant 
2mazi. Hieronder: het spectaculaire uitzicht 
van rooftopbar a for athens.    

>

Als ik vertrek met mijn op mAAt GemAAkte 
sAnDAlen, krijG ik pAntelis’ GeDicHtenbunDel mee
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over het enige fietspad van Athene als 
eerste naar het in 2016 geopende Stavros 
Niarchos Foundation Cultural Center. 
Dit duurzame en indrukwekkend 
ontworpen complex huisvest onder 
andere de Nationale Bibliotheek en de 
Nationale Opera van Griekenland. De 
inmiddels overleden Stavros Niarchos 
was een schatrijke Griekse scheeps-
magnaat. Zijn stichting financierde het 
culturele centrum en doneerde het aan 
de staat. Monique: “Ze geven bijvoor-
beeld yoga op het dak, leren mensen 
tuinieren en er zijn filmavonden. En 
bijna alles is gratis. Ik vind het een mooi 
cadeau aan de Grieken.” Het dak biedt 
een waanzinnig uitzicht, waarbij het 
Parthenon ver boven de grijze zee van 
betonnen gebouwen uitsteekt. Terug op 
de grond wandelen we door het bijbe-
horende olijfbomenpark, waar het geurt 
naar kruiden als rozemarijn en tijm. De 

volgende bestemming van de fietstour is 
Flisvos, een van de rijkste havens van 
Athene. In de chique cafés naast de 
meterslange jachten nippen mensen van 
hun luxe cocktails. Dankzij de geur van de 
zee waan je je hier op een Grieks eiland. 

PSiri
BroodrIngen als ontBIjt
Voor Monique is Psiri, dat grenst aan  
het bekende Monastiraki-plein, de 
leukste wijk van Athene. Als de fietstour 
is af gelopen, laat ze me er een aantal van 
haar favoriete adresjes zien. We stappen 
over de drempel van de bakkerij To 
Koulouri Tou Psirri. “Hier bakken ze 
iedere ochtend de bekendste koulouri 
van Athene. Met scooters brengen ze 
deze broodringen met sesamzaadjes naar 
straatverkopers in de hele stad. Koulouri 
zijn een lekker en voedzaam ontbijt, 
zeker als ze warm en versgebakken zijn.” 

Hieronder: de oude volksbuurt Plaka met  
zijn kleurrijke huizen. rechterpagina, 
met de klok mee: de gezellige tuin van 
Four twenty Break Bar in de wijk Psiri; 
design van de winkel thíki met citaten van 
filosofen; zwemmen in het thermale meer 
van Vouliagmeni; de ‘chique’ souvlaki 
van Hoocut; bij Karras worden tassen en 
accessoires op ambachtelijke wijze gemaakt. 
Volgende pagina: het Parthenon, badend  
in het zonlicht.

in De cHique cAfés nAAst De meterslAnGe jAcHten 
in De HAven nippen mensen AAn een cocktAil

Bij Bougatsadiko Thessaloniki laat 
Monique me bougatsa proeven. “Bou-
gatsa is een heerlijke Griekse lekkernij 
van knapperig filodeeg met een vulling 
van custardpudding, fetakaas of gehakt. 
Ik vind het leuk dat je hier ziet hoe ze het 
maken.” Direct ernaast zit het populaire 
To Serbetospito, Nancy’s sweethome. 
“Dit is mijn favoriete adres als ik een  
lekker gebakje wil”, vertelt mijn gids 
enthousiast. “Ze verkopen alles wat  

zoet is, van Griekse baklava tot cheese-
cake en bergen met chocolade. De 
porties zijn hier enorm, dus doe net  
als de Grieken en deel je dessert.” 
Haar favoriete straat is Protogenous. 
“Deze staat bekend om de tweedehands-
kleding- en vintagewinkels. En wat mij 
betreft de beste kapper van de stad, 
Lemon Poppy Seed. Plus leuke bars.  
Ik ben dol op de ijszaak Kokkion, waar 
ze alles vers maken. Je kunt je ijsje ook 

meenemen in hun mooie glazen potjes.”
Ook de spa Al Hammam aan de voet 
van de Akropolis is een bezoekje waard.  
In de Turkse hamam lig ik op een 
verwarmde marmeren bank omringd 
door kaarsen, terwijl ze mijn huid 
scrubben met zwarte zeep en daarna 
masseren met grote zeepbellen van 
olijfoliezeep met sinaasappel. Het  
moge duidelijk zijn: het is eindeloos 
mediterraan genieten in Athene. • >
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alle adreSSen OP een rij

MuSea & KunSt
• Kalfayan Galleries
Haritosstraat 11, Kolonaki.

www.kalfayangalleries.com

• Het Benaki Museum 
Zeven verschillende musea op  
diverse locaties. 
www.benaki.gr

• Akropolis Museum
Dionysiou Areopagitou 15,  

Koukaki.

www.theacropolismuseum.gr

SlaPen
• Live in Athens
Ag. Anargiron 5.

www.liveinathens.net

eten
• Funky Gourmet  
(2 michelinsterren)
in 2019 is het restaurant gesloten 
vanwege de verhuizing naar het 
Hilton Hotel, in 2020 volgt de 
heropening.  
Paramythias & Salaminos 13,  

Keramikos.

www.funkygourmet.com

• 2mazi
Nikis 48, Plaka. www.2mazi.gr

• Nolan
Voulis 31-33, Syntagma.

www.nolanrestaurant.gr

• Magikes Katsaroles
Sintagmatarchou Zisimopoulou 47, 

Paleo Faliro.

Facebook: Magikes Katsaroles

• Cocona 
Milioni 10, Kolonaki.

Facebook: Cocona

• Hoocut
Plateia Agias Irinis 9.

www.hoocut.com

• To Kafeneio
Epicharmou 1, Plaka.

www.tokafeneio.gr

• Fresko Yoghurt Bar
Dionysiou Areopagitou 3, Thisseo.

www.freskoyogurtbar.gr

• Kokkion
Protogenous 2, Psiri.

Facebook: Kokkion

• Bougatsadiko Thessaloniki
Plateia Iroön 1, Psiri.

• To Koulouri Tou Psirri
Karaiskaki 23, Psiri.

www.tokoulouritoupsirri.gr

• To Serbetospito – Nancy’s 
sweethome
Plateia Iroön 1, Psiri.

www.nancysweethome.gr

drinKen 
• The Noel Bar
Kolokotroni 59B, Syntagma.

www.noelbar.gr

• Baba Au Rum
Klitiou 6, Syntagma.

www.babaaurum.com

• B Madame
Valaoritou 12, Kolonaki.

www.bgroup.gr

• Drunk Sinatra
Thiseos 16, Syntagma.

Facebook: Drunk Sinatra Athens

• The Clumsies
Praxitelous 30, Syntagma.

www.theclumsies.gr

• A for Athens 
Miaouli 2-4, Monastiraki.

aforathens.com

• Anglais Athens

Kirykeiou 6, Monastiraki.

Facebook: Anglais Athens

• Brettos
Kidathineon 41, Plaka.

www.brettosplaka.com

• T.A.F. (café - winkel - galerie)
Normanou 5, Monastiraki.

www.theartfoundation.gr

• Six d.o.g.s.
Avramiotou 6-8, Monastiraki.

www.sixdogs.gr

WinKelen
• Melissinos Art
Agias Theklas 2, Psiri.

www.melissinos-art.com

• Sous Sol
Veikou 6, Koukaki.

Facebook: soussoul.athens

• Amorgos Art 
Antiek- en curiosawinkel. 
Kodrou 3, Plaka.

www.amorgosart.gr

• Karras
Handgemaakte leren tassen  
en meer.
Miaouli 12, Psiri.

www.karrasleather.com

• B612
Karaiskaki 35, Psiri.

Facebook: b612theplace

• Retrosexual Culture
vintagewinkel op het levendige 
monastiraki-plein.
Agias Eirinis 3, Monastiraki.

Facebook: Retrosexual Culture

• Kallipous
Handgemaakte sandalen,  
sinds 1920.
Agias Theklas 6, Psiri.

Facebook: Kallipous

• Thíki
Adrianou 120, Plaka.

www.thikigreece.com

• Akira Mushi
Grieks kledingmerk.
Fokionos 2, Syntagma.

www.akiramushi.com

• Yoleni’s
Grieks gastronomisch centrum.
Solonos 9, Kolonaki.

www.yolenis.com

• True Story
Grieks design.
Makrigianni 33, Koukaki.

Facebook: True Story Athens

• Forget Me Not
Adriannou 100, Plaka.

www.forgetmenotathens.gr

SPa
• Al Hammam
Tripodon 16 & Ragava 10, Plaka.

www.alhammam.gr

GidSen & tOurS
• und. Athens
De geselecteerde verkoop-
adressen in Athene staan op de  
website, waar je ook de digitale 
versie kunt kopen. elk jaar  
verschijnt er een nieuwe editie. 
www.und-athens.com

• Let’s Meet in Athens
organiseert nederlandstalige fiets-
tours, met originele invalshoeken 
en verschillende routes. Ze maken 
ook programma’s op maat.
Arionos 14, Psiri.

www.meetinathens.eu

reiSOrGaniSatie
• Polyplan Reizen 
voor al je reizen naar  
‘het andere Griekenland‘.
www.polyplan.nl


