
TOURS & TIPS

ATHENE

GROEN ATHENE - 
WANDELING OVER 
DE PHILOPÁPPOS 
EN AREOPAGUS

OP DE NYMFENHEUVEL 
Bij het metrostation Thisío 1  steekt u de spoor - 
brug over en volgt de voetgangers promenade 
langs een park en caféterassen, tot na ongeveer 
350 m aan uw rechterhand het café ‘Thisson 
Affair’ opdoemt. Direct daarachter slaat u de 
Odós Agías Marínis in, die naar de kerk  
Agía Marína 2  voert. De deuren daarvan zijn  
‘s ochtends doorgaans voor bezoekers geopend. 
Aan de westkant van de kerk begint een ver- 

harde weg die u naar de gesloten poort van de 
Sterrenwacht 3  brengt, op de nymfenheuvel; 
rond 1850 werd deze door de Griekse consul in 
Wenen, baron Georg von Sina, opgericht. Links 
daarachter, aan het eind van het voorplein, 
beklimt u een paar trappen. Zo’n 30 m verder 
kunt u links een poort door, waardoor u in een 
cirkelvormige ruimte met witte koepel komt;  
dit deel werd speciaal ontworpen voor de 
telescoop van de Sterrenwacht 4 .  
Hiervandaan geniet u van een wijds uitzcht op 
de propyleeën van de Acropolis. Sluit alstublieft 
de poort weer achter u, zodat er geen zwerf- 
honden het terrein op komen. 

PNYX 
Als u aan deze kant van de heuvel blijft, dan 
bereikt u na ongeveer 100 m de Pnyx 5 , de 
locatie van de volksvergadering in de antieke 
tijd. Hier debatteerden de vrije burgers van de 
stad sinds de 6e eeuw v. Chr. voor het aangezicht 
van hun heilige heuvel. De voormalige redenaars- 
tribune is nog duidelijk te herkennen. Een pad 
voert vervolgens van de zuidkant van de Pnyx 
via een inkerving van de heuvelrug naar 
beneden. Daar staat de kerk Ágios Dimítrios 
Loumbardiáris 6  die heel geliefd is voor 
familievieringen, zoals doop- en trouwpartijen. 

PHILOPÁPPOS 
Aan de andere kant van de slechts spaarzaam 
door auto’s bereden weg ontdekt u een verstopt 
bord dat naar de Philopápposheuvel wijst, een 
bospad met trappen. Aftakkingen voegen zich 
later weer bijelkaar, alle wegen leiden naar 
hetzelfde doel. Nu krijgt u voor het eerst ook 
een mooi uitzicht over het schiereiland Piraeus 
naar de eilanden Sálamis en Égina. Bij helder 
weer reikt het zicht zelfs tot de bergen van de 
Peloponnesus. Heel bekoorlijk is de aanblik bij 
uitstek in de winter, als de hoge bergen met 
sneeuw bedekt zijn en op een mooie dag 

Tijdens deze bespiegelende wandeling leert u Athene van een andere kant kennen.  
De Acropolis is vanuit diverse ooghoeken te zien; in plaats van verkeersdrukte zijn  
er de bergen en de zee. 

Metro: Thisío (Start), Acrópoli (Ziel) 

In de laagte tussen de Pnyx en de Philopáppos 
staat Diónysos-Zonar 1  als een van de beste 
cafés en restaurants van de binnenstad bekend. 
U hebt er zicht op het Odeon en de Acropolis. 
Bij een dubbele Griekse koffie wordt een stukje 
taart geserveerd (€ 3,50).

VERVOER

TUSSENSTOP 

zeiljachten in de Saronische Golf kruisen. Bij het 
Graf van Philopáppos 7  heeft u ook zicht op de 
meer dan 1000 m hoge Imíttos, de Acropolis en 
de markante rots Lykavittós. Het monumentale 
gedenkteken op de 147 m hoge muzenheuvel 
herinnert aan een Syrische prins, die als 
weldoener van Athene beroemd werd en in het 
jaar 109 als eerste Atheense burger in Rome tot 
consul werd gekozen. 

NAAR DE AREOPAGUS 
Vanaf het monument voeren diverse bospaden 
naar beneden, naar het Odeon van Herodes 
Atticus 8 . Een verharde weg, voorbehouden 
aan voetgangers en voertuigen met speciale 
toestemming, stijgt links van het Odeon naar 
een plein aan de voet van de ingang tot de 
Acropolis 9 . 

Als u het plein oversteekt en doorloopt tot de 
volgende bocht, dan brengt links een korte trap 
uit de rots gehakte treden u omhoog naar de 
heuvel Areopagus (Areios Pagos) 10; opnieuw 
heeft u zicht op de Acropolis en over de huizen- 
zee tot aan de Saronische Golf. De 115 m hoge 
Areopagus was in de oudheid plaats van samen - 
komst van het hoogste Atheense gerechtshof, 
de Areopagus; in de open lucht voor het 
aangezicht van de godsrots Acropolis werden 
de bijeenkomsten gehouden. Een gedenksteen 
aan de voet van de heuvel herinnert aan de 
legende van de apostel Paulus. In het jaar 50 
zou hij gepreekt hebben over de ‘Onbekende 
God’. Vervolgens bekeerde een rechter van de 
Aeropagus zich tot het christendom en liet zich 
door Paulus dopen. Als Dionysios Areopagites 
en als eerste bisschop van Athene ging hij de 
kerkgeschiedenis in. 

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-athene.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


