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Dankzij hun ligging vlak bij Athene kun-
nen de eilanden bogen op een rijke his-
torie. In de 7de eeuw v.C. was Aígina een 
zeer welvarende zeenatie, die zijn eigen 
munten sloeg en hier de majestueuze 
tempel van Aphaia bouwde. Salamína is 
vermaard als de locatie waar de Griekse 
vloot in 480 v.C. de Perzen versloeg in 
de Slag bij Salamis. De rijkdom die de 
eilanden met de handel verwierven, heeft 
ook hun culturele en sociale ontwikkeling 
bevorderd, wat tot uiting komt in de 
fraaie architectuur op Hydra en de statige 
huizen en openbare gebouwen op Aígina. 
Hydra en Spétses hebben een belangrijke 
rol gespeeld in de Onafhankelijkheidsoor-
log (blz. 52–53). Beide leverden dappere 
strijders, als admiraal Andréas Miaoúlis en 
de beruchte Laskarína Bouboulína. 

Salamína en Aígina zijn zo gemakkelijk te 
bereiken vanuit Athene dat ze vaak wor-
den gezien als een soort ‘buitenwijken’ 
van de stad. Póros lijkt nauwelijks een 
eiland en wordt slechts door een smal 
kanaal van de Peloponnesos gescheiden. 
Póros en Spétses hebben een weelderig 
groen landschap, in tegenstelling tot 
de andere, wat kalere en bergachtige 
eilanden.  
De ruige kust van Kýthira is eerder 
karakteristiek voor de Ionische Eilanden 
dan voor de Argo-Saronische Eilanden. 
Dankzij de ligging aan antieke scheep-
vaartroutes heeft men hier belangrijke 
vondsten gedaan, zoals de bronzen 
Jongeling van Antikýthira, die nu te zien is 
in het Nationaal Archeologisch Museum 
van Athene (blz. 296).

De kapel van Agios Nikólaos op Aígina

Hoewel visserij en landbouw nog altijd een rol spelen, zijn de Argo-Saronische 
Eilanden inmiddels behoorlijk toeristisch. Ze liggen vlak voor de kust van het vas-
teland, tussen Athene en de Peloponnesos, en zijn dus gemakkelijk bereikbaar. In 
het weekeinde kunnen de stranden zeer druk worden. Kýthira, voor de kust van 
de Peloponnesos, is met de Ionische Eilanden onder Venetiaans en Brits bewind 
geweest, maar is nu bestuurlijk ingedeeld bij de Argo-Saronische Eilanden.

ARGOSARONISCHE 
EILANDEN
SALAMINA • AIGINA • POROS • HYDRA • SPETSES • KYTHIRA

De haven van Hydra, met op de achtergrond het stadje



Spétses 
Σπέτσες

* 3900. g @ Spétses-stad. n 
Spétses-stad (22980-72225). ( wo in 
Kokinária. ∑ spetses.gr

Spétses is een verbastering van 
Pityoússa, ‘pijnboomeiland’, de 

oude naam van dit groene 
eiland. Het werd in 1220 door 
Venetianen, in 1460 door Turken 
en in de 16de eeuw door Alba-
nezen bezet. Het ontwikkelde 
zich tot een zeemacht en lever-
de een vloot voor de Griekse 
revolutie. Een beroemde 

bewoonster was admiraal 
Bouboulína, die de Tur-

ken bedreigde vanaf 
haar vlaggenschip 
Agamemnon, en 

mannen verleidde 
onder bedreiging 
van haar vuurwapen. 
Ze werd in 1825 

gedood door de vader 
van een meisje waar 

haar zoon mee vandoor 
was gegaan. In het 
interbellum was het 
eiland in trek bij Britse 
expats en Griekse 
anglofielen. Voertuigen 
zijn hier niet verboden: 
in de stad zijn brom-
fietsen en paard-en-

wagens te huur en 
er gaan bussen naar 
het strand.

Hydra 
Ύδρα

* 2700. g Hydra-stad. n Hydra-
stad (22983-20200). L Mandráki 2 
km NO van Hydra-stad; Vlychós 2 km 
ZW van Hydra-stad; Bístistrand, 
bereikbaar per taxiboot (blz. 16). ∑ 

hydra.gr

Het rotsachtige Hydra 
was van weinig beteke-
nis totdat orthodoxe 
Albanezen zich er in de 
16de eeuw vestigden, 
die zich aan de handel 
op zee gingen wijden. 
De stad Hydra verrees 
tijdens een bloeiperiode 
van eind 18de–begin 
19de eeuw, die te dan-
ken was aan de blokka-
debrekers tijdens de 
Napoleontische oorlo-

gen. Na de Onafhankelijkheids-
oorlog raakte Hydra weer in de 

vergetelheid totdat het na WO II 
werd herontdekt door buitenlan-
ders, die zich hier in groten geta-
le vestigden. Ze restaureerden 
de oude huizen en veranderden 
Hydra in een vakantieoord. Toch 
behield het eiland zijn charme, 
omdat Hydra-stad er net zo bleef 
uitzien als rond 1820, en ook 
omdat het autovrij is. Karavanen 
van ezels zorgen voor het goe-
derentransport over de steile 
trappen.

Hydra-stad
Rond de haven staat een aantal 
herenhuizen (archontiká) van 
drie of vier verdiepingen (zelden 
toegankelijk voor het publiek), 
die tussen 1780 en 1820 zijn 
opgetrokken. Het huis Tsa-
madoú, aan de oostkant van de 
haven, is nu de Nationale 
School voor de Koopvaardij. 
Vlakbij vindt u het uitstekende 

Historische Archieven en Muse-
um van Hydra, over de maritie-
me geschiedenis van het eiland. 
In het westen staat het huis 
Tompázi, nu een kunstacade-
mie. Achter de kade ziet u de 
kloosterkerk Panagía, die tussen 
1760 en 1770 is opgetrokken 
van bouwmateriaal afkomstig 
van de tempel van Poseidon op 
Póros. De klokkentoren is ver-
moedelijk gebouwd door een 
meestersteenhouwer uit Tínos.

E Historische Archieven en  
Museum van Hydra
Haven, Hydra-stad. Tel. 22980-52355. 
Open dag. Gesloten feestdagen. &

Elders op het eiland
U kunt Hydra bijna overal alleen 
te voet verkennen, maar u kunt 
ook met de watertaxi langs de 
kust varen. Kamíni, een wande-
lingetje van vijftien minuten in 
zuidwestelijke richting over 
het strandpad, is sinds de 
16de eeuw de belangrijkste 
vissershaven van Hydra. 
Het boerengehucht Epis-
kopí, in het uiterste 
zuidwesten, was vroe-
ger het zomerverblijf 
en jachtterrein van de 
elite. Na een steile 
wandeling van een uur 
bereikt u het klooster 
Agía Efpraxia, met 
nonnen die handwerk 
verkopen. Het 19de- 
eeuwse Profitis Ilías 
ernaast doet dienst 
als monnikenkloos-
ter. Hier kunt u op de 
oostelijke helft van 
het eiland drie kloos-
ters uit de 18de en 
19de eeuw zien 
staan. Deze geven 
de route aan van de 
zware, drie uur durende tocht 
naar het Moní Panagias in het 
noordoosten van het eiland, vlak 
bij de Zoúraskaap.

Spétses-stad
Spétses-stad strekt zich 2 km uit 
langs de kust. Het centrum ligt 
bij de door cafés omzoomde 
Ntápiakade. In de archontiká 
van Chatzi-Giánnis Méxis, uit 
1795, zit het Museum Chatzi- 
Giánnis Méxis, met de doods-
kist van Bouboulína en de 
boegbeelden van haar schip. In 
haar vroegere landhuis zit nu 
het Bouboulína-museum. In 
het zuidoosten ligt de oude 
haven bij het eilandje Bálitza, 

Elders op het eiland
Rond het eiland loopt een 
gedeeltelijk verhard pad, dat u 
het beste per fiets of bromfiets 
kunt verkennen. Aan de oost-
kant staat het Anargyreios en 
Korgialénoscollege, dat nu 
gesloten is. De Britse schrijver 
John Fowles heeft hier rond 
1950 korte tijd lesgegeven.
Later gebruikte hij Spétses als 
achtergrond voor zijn roman 
The magus. De kiezelstranden, 
waaronder Ligonéri, Vréllas en 
Agía Paraskeví, zijn de fraaiste 
van de Argo-Saronische Eilan-
den. Agioi Anárgyroi is het  
enige zandstrand.

waar op traditionele wijze hou-
ten boten worden vervaardigd. 
Boven de haven staat de 
17de-eeuwse kerk Agios 
Nikólaos met fraaie mozaïeken 
en een door ambachtslieden uit 
Tínos gebouwde klokkentoren.

E Museum Chatzi-Giánnis Méxis
300 m van de haven. Tel. 22980-
72994. Open di–zo 8.00–15.00 uur. 
Gesloten feestdagen. &

E Bouboulína-museum
Achter Plateía Ntápia. Tel. 22980-
72416. Open april–okt.: dag. & 8 
elke 45 minuten. ∑ bouboulina 
museum-spetses.gr

Kiezelmozaïek van de kerk Agios Nikólaos in 
Spétses-stad

De kade van Hydra

Póros 
Πόρος

* 4500. g @ Póros-stad.  
n Póros-stad (22983-20500).  
( vr (‘s ochtends) in Paidikí Chará.  
∑ poros.gr

Póros, genoemd naar de 400 m 
brede zeestraat (póros) die het 
eiland bij Galatás scheidt van 
het vasteland, bestaat feitelijk 
uit twee eilanden, met elkaar 
verbonden door een dam: het 
beboste Kalávria in het noor-
den en het vulkanische Sfairía 
in het zuiden, met Póros-stad. 
Ondanks veel toeristische voor-
zieningen is het een aantrekke-
lijke, langs de drukke 
vaarroutes gelegen stad. De 
19de-eeuwse huizen staan 
tegen de helling met daarop 
een klokkentoren.
Op Kalávria staat het Moní 
Zoödóchou Pigís, in de 18de 
eeuw gebouwd rond de enige 
bron op het eiland. 
Tegen een heuvel bijna 
midden op Kalávria ligt 
de ruïne van een 
6de-eeuwse tempel 
van Poseidon, naast de 
plek waar Demosthe-
nes zichzelf in 323 v.C. 
vergiftigde in plaats van 
zich over te geven aan 
de Macedoniërs. In de 
oudheid was deze plek 
gelieerd aan de antieke 
Troezen op de Pelepon-
nesos. De tempel is 
onbeperkt toegankelijk  
voor het publiek.

Standbeeld van Bouboulína 
in Spétses-stad

De oude haven van Bálitza op Spétses

De huizen van Póros-stad liggen tegen de helling van Sfairía

Klokkentoren van de 
Panagíakerk op Hydra
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Voor hotels en restaurants in deze regio zie blz. 312–313 en blz. 329–330
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Geologische geschiedenis van Santoríni
Santoríni is een van de oude vulkanen die in de zuidelijke Egeïsche 
vulkanische eilandenboog liggen. Rond 1450 v.C. vond er een enor-
me uitbarsting plaats, waardoor Santoríni zijn huidige vorm kreeg.

Dit vulkanische eiland, dat in 3000 v.C. door de Minoërs werd 
gekoloniseerd, kwam tot uitbarsting in 1425 v.C., waarna San-
toríni zijn halvemaanvorm kreeg. Het eiland wordt door velen 
aan gezien voor het verdwenen koninkrijk Atlan tis. Toen de 
Doriërs zich hier vestigden in de 8ste eeuw v.C. noemden ze 
het eiland Thíra; de Ve netianen, die het eiland in de  
13de eeuw ver overden, doopten het om tot Santoríni, naar 
St.-Irene. Santoríni is een prachtig eiland met witte dorpjes 
hoog boven zwart zand.

haven Skála Firón ligt 270 m 
onder Firá en is te bereiken via 
een kabelbaan of een ezelpad 
met 580 treden. Het hoofdplein 
van Firá is de Plateía Theo-
tokópoulou, met vlakbij de 
busterminal. Alle straten die 

van het plein en van de haven 
naar het noorden voeren, 
komen uit eindelijk uit op de 
fraaie Plateía Firostefáni. De 
spectaculairste straat, Agíou 
Miná, loopt langs de rand van 
de caldera naar de 18de-eeuw-

De witte huizen van Firá op de top van de kli�en

se kerk Agíos Minás, 
met een opvallende 
blauwe koepel en 
witte klokkentoren. 
Tegenover het station 
voor de kabelbaan 
ligt het Archeolo-
gisch Museum, waar 
vondsten zijn te zien 
uit Akrotíri (blz. 245) 
en de antieke stad op 
Mésa Vounó (blz. 244), 
waaronder Cycladi-
sche beeldjes uit de 
puimsteenmijnen. Het 
Prehistorisch Museum huis-
vest de kleurrijke Firáfresco’s, 
waarvan men ooit dacht dat ze 
uit het mythische Atlantis 
afkomstig waren. In het Cultu-
reel Centrum Gyzi Hall, inge-
richt in een 17de-eeuws 
herenhuis in het noordelijke 
deel van de stad, zijn 
16de–19de-eeuwse manus-
cripten, kaarten, schil derijen en 
foto’s van voor en na de aard-
beving te bezichtigen. Heren-
huizen in de Nomikoú en 
Erythroú Stavroú hebben die 
aardbe ving doorstaan en getui-
gen van de architectonische 
hoogtijdagen van de stad in de 
17de en de 18de eeuw. Op 
weg naar de Frankische wijk 
Frangika, een doolhof van over-
welfde straten, moet u zeker 
ook een bezoek brengen aan 
de fraaie okerkleurige kapel 
Agios Stylianós, die op de rand 
van een rots prijkt. In het zui-
den staat de orthodoxe kathe-
draal, gewijd aan de Ypapantí 
(de Presentatie van Christus  
in de Tempel), een imposant 
okerkleurig gebouw uit 1827 
met twee klokkentorens en 
muurschil deringen van Christó-

foros Asimís. De klokken toren 
van de Dómos aan de Agíou 
Ioánnou domineert het noor-
den van de stad. Hij raakte 
zwaar beschadigd bij de  
aardbeving, maar het barokke 
interieur is grotendeels geres-
taureerd.

E Archeologisch Museum
Tegenover kabelbaan. Tel. 22860-
22217. Open di–zo 8.30–17.00 uur. 
Gesloten feestdagen. &

E Cultureel Centrum Gyzi Hall
Bij kabelbaan. Tel. 22860-23077.  
Open mei–okt.: ma–za 10.00– 
16.00 uur. &

E Prehistorisch Museum
Hoofdplein. Tel. 22860-23217. Open 
di–zo 8.30–15.00 uur.  
Gesloten feestdagen. &

Bezienswaardigheden
1 Firá 
2 Oía
3 Antiek Thíra 
4 Akrotíri 

1 Firá  
Φηρά

* 1600. g @ 50 m Z van het 
hoofdplein. n 22863-60100.  
L Monólithos 5 km O.

Firá (Thíra), de hoofdstad van 
Santoríni, kijkt uit over de cal-
dera en het eiland Néa Kaméni. 
Het werd gesticht aan het ein-
de van de 18de eeuw, toen de 
eilandbewoners van de Veneti-
aanse citadel Skáros, vlak bij 
het huidige Imerovígli, verhuis-
den naar de vlakten op de rot-
sen, om beter toegang tot zee 
te krijgen. Firá is in 1956 ver-
woest door een aardbeving, 
maar nadien herbouwd. De 
stad wordt gekenmerkt door 
koepelkerken en grotwoningen 
(skaftá). De terrassen zijn 
bezaaid met hotels, cafés en 
restaurants en bieden een fan-
tastisch uit zicht. De kleine 

Vulkaanwanden van 
300 m hoog

Krater van 22 km2

Een enorme stroom lava 
vloeide naar buiten en ver-
brandde Akrotíri (blz. 241).

Wolken van gesmolten gesteente 
verspreidden zich over een 
afstand van 30 km.

De vulkaan was eeuwen-
lang actief, totdat hij in 
1450 v.C. explodeerde.

Palaiá KaméniAspro Nisí

Thirasía

1Santoríni was een rond 
vulkanisch eiland voordat 
de enorme uitbarsting het 
midden eruit blies.

3De eilanden Néa 
Kaméni en Palaiá 
Kaméni verschenen 
na latere vulkanische 
activiteit in 197 v.C. 
en 1707. De vulka-
nen zijn nog altijd 
actief.

Café op de kli�en van Firá, met uitzicht op 
de caldera

2De uitbarsting liet een  
grote krater achter. Deze 
in zee gestorte berg ver-
oorzaakte een tsunami, die 
de Minoïsche beschaving 
verwoestte.

Néa Kaméni en zijn actieve  
vulkanische kegel

Een ritje per ezel over de treden van Skála 
Firón naar Firá

Santoríni
Σαντορίνη

Feloranje vulkanische rots in Firá

TIPS VOOR DE TOERIST

Praktische informatie
* 13.000. n Firá (22863-
60100). _ Klassieke muziek, Firá: 
aug. en sept. ∑ santorini.gr

Vervoer
k 5 km ZO van Firá. g Skála 
Firá. @ 

Verklaring van de symbolen zie achterflap

0 kilometer 5 Néa
Kameni

Thirasía

Palaiá
Kaméni

Aspro Nisi

J

J

J

Profítis
565 m 

S AN TO R I N I

Síkinos,
Páros, Ios

Náxos, Anáfi

Folégandros,
Kreta

Kanakári

Almyrá

Imerovígli

Emporeió

Antiek
Thíra

Athiniós

Akrotíri 

Ammoúdi

Skála Firón

Kókkini Ammos 

 Baxédes

Fira

Vlycháda

Monólithos

Kamári

Arméni

Moní Profítou Ilía  

Períssa

Perivólos

Oía

Voor hotels en restaurants in deze regio zie blz. 316–317 en blz. 334–337
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Tavronítis

Spina
Vati
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Symbolen

 Snelweg

 Hoofdweg

 Secundaire weg

 Toeristische route

 Onverharde weg

 Hoogseizoen, directe veerroute

 Bergtop

Bereikbaarheid
De provinciehoofdsteden Chaniá, 
Rethimnon, Iraklion en Agios 
Nikólaos zijn de knooppunten voor 
het openbaar vervoer. Kreta heeft 
een goed ontwikkeld busnet. Op de 
noordelijke kustwegen rijden regel-
matig bussen. Om op Kreta rond te 
reizen is een auto het handigst, al 
zijn taxi’s ook niet zo duur. Bergwe-
gen die dorpen onderling verbin-
den zijn grotendeels verhard.

Grote koepelmoskee in het Venetiaanse Fortétsa, Rethimnon

Kreta verkennen
Het zuidelijkste eiland van Griekenland kan zich beroe-
pen op een heldere, blauwe zee, zandstranden en een 
flinke portie zon. Aan de noordkust liggen drukke bad-
plaatsen en historische steden als Rethimnon en  
Chaniá. De woeste zuidkust is, vooral in het zuidwes-
ten, minder ontwikkeld. De vier grote bergketens van 
oost naar west vormen de ruggengraat van Kreta. De 
schitterende landschappen en spectaculaire kloven zijn 
een paradijs voor trekkers. Iraklion, de hoofdstad van 
Kreta, kan bogen op een Archeologisch Museum van 
naam en is een goede uitvalsbasis voor een bezoek aan 
het Minoïsche paleis van Knossos.

Kaartspelers in de oude binnenstad van 
Rethimnon

Gezicht op de haven van Sfakiá

Bezienswaardigheden
1 Kastélli Kissámou 
2 Palaióchora 
3 Soúgia 
4 Chaniá blz. 262–263
5 Akrotíri Peninsula 
6 Samariákloof blz. 264–265 
7 Rethimnon blz. 268–269
8 Sfakiá 
9 Frangokástello 
0 Plakiás 
q Moní Préveli 
w Moní Arkadíou 
r Mount Idi 
t Anógeia 
y Agía Galíni 
u Agía Triáda 
i Mátala 
o Phaestos blz. 276–277 
p Górtys 

Een pelikaan in het schilderachtige haventje van Siteía

Noordelijke ingang van het Paleis van Knossos
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a Iraklion blz. 278–281
s Paleis van Knossos 

blz. 282–285 
d Archánes 
f Chersónisos 
g Mália 
h Lasíthiplateau 
j Eloúnta 
k Agios Nikólaos 
l Kritsá 
z Ierápetra 
x Gourniá 
c Siteía 
v Moní Toploú 
b Váï Beach 
n Zákros 

Rondrit
e Amárivallei blz. 271 

Verklaring van de symbolen zie achterflap

Oriëntatiekaart

0 kilometer 10

ATHENE

Voor hotels en restaurants in deze regio zie blz. 318–319 en blz. 337–338




