
Λίγα λόγια για τον Δήμο Ωρωπού
Ο Δήμος Ωρωπού ιδρύθηκε το 2010, έπειτα από την συνένωση των Δήμων Αυλώνα, 
Ωρωπίων,  Καλάμου,  και  των Κοινοτήτων Καπανδριτίου,  Αφιδνών,  Πολυδενδρίου, 
Μαλακάσας,  Μαρκοπούλου  Ωρωπού,  Συκαμίνου,  όπως  προέβλεπε  η  Διοικητική 
Μεταρρύθμιση που είναι ως γνωστή με το όνομα «Καλλικράτης». Καταλαμβάνει το 
σύνολο της Βορειοανατολικής Αττικής και εκτείνεται από τον Ευβοϊκό κόλπο μέχρι 
τους πρόποδες της Πάρνηθας και από την λίμνη του Μαραθώνα μέχρι τα σύνορα της 
Αττικής  με  την  Βοιωτία.  Η  έκταση  του  νέου  Δήμου  είναι  317,46  τ.χλμ  και  ο 
πληθυσμός του 33.769 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011.
Η μικρή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας (περίπου 40 χιλιόμετρα) καθιστούν τον 
Δήμο Ωρωπού τουριστικό πόλο έλξης για πολλούς Αθηναίους καθ’ όλη της διάρκεια 
της χρονιάς, καθώς συνδυάζει βουνό με θάλασσα.  

Συνοπτική ιστορία δημοτικών/ τοπικών κοινοτήτων Δήμου Ωρωπού
1. Αυλώνας   
Ο Αυλώνας αποτελεί το όριο της Β.Α. Αττικής με την Βοιωτία. Είναι κτισμένος σε 
υψόμετρο 170 μέτρα, σε αμφιθεατρική θέση στις βόρειες πλαγιές της Πάρνηθας και 
απέχει  45  χιλιόμετρα  από  την  Αθήνα.  Στα  παλαιότερα  χρόνια  είχε  το  όνομα 
Σαλισάτ(ι)  ή  Σάλεσι  ή  και  Κακοσάλεσι  μέχρι  το  1927  χρονιά  κατά  την  οποία 
ανέκτησε την αρχαία του ονομασία Αυλών (ή Αυλώνας). 
Τόσο  η  αρχαία  ελληνική  ονομασία  «Αυλών»  όσο  και  η  λέξη  «Σάλεσι»  ή 
«Κακοσάλεσι» σημαίνουν «πέρασμα». Το όνομα «Αυλών» διασώζεται σε μαρμάρινη 
πλάκα αφιερωμένη στο Θεό Διόνυσο τον Αυλωνέα. Ο όρος «Σάλεσι» ή «Σαλισάτι» 
είναι  λατινικός  και  με  αυτόν  μεταφράστηκε  η  λέξη  Αυλών  στα  χρόνια  της 
Φραγκοκρατίας. Όσον αφορά τη λέξη «Κακοσάλεσι», εκείνη χρησιμοποιήθηκε κατά 
την Τουρκοκρατία για να περιγράψει την περιοχή που αποτελούσε παρατηρητήριο και 
ορμητήριο επαναστατών κλεφτών με συνέπεια να αποτελεί κακό πέρασμα για τους 
Τούρκους.
Το 1825 έγινε στο Σάλεσι η μάχη ανάμεσα στους Τούρκους της Χαλκίδας και στα 
γυναικόπαιδα του χωριού.  Στην περιοχή άρχισαν να εγκαθίστανται  Αρβανίτες  και 
αργότερα  Σαρακατσάνοι  μετά  την  εδραίωση  του  ελληνικού  κράτους.  Μετά  την 
απελευθέρωση, ο Αυλώνας εντάχθηκε στο Δήμο Τανάγρας μέχρι το 1840 όταν και 
εντάχθηκε στο δήμο Περαίας, μετέπειτα Δήμο Ωρωπίων. Με την διοικητική διαίρεση 
του 1912, ο Αυλώνας αποτέλεσε ανεξάρτητη κοινότητα και το 1990 μετεξελίχθηκε σε 
δήμο. 
Η  περίοδος  1856-1936  χαρακτηρίστηκε  από  την  προσφορά  της  οικογένειας  των 
Ζυγομαλάδων.  Το  1895  έγινε  απαλλοτρίωση  κτημάτων  που  άνηκαν  σε 
μεγαλοτσιφλικάδες από τον Αντώνη Ζυγομαλά για να δοθούν σε ακτήμονες. Για την 
αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού ο ίδιος υποθήκευσε το αρχοντικό της γυναίκας 
του στην Αθήνα. Επίσης, η γυναίκα του διακρίθηκε από έντονη φιλανθρωπική δράση 
ιδρύοντας  σχολές  κεντητικής  ώστε  να  ενισχυθούν  οικονομικά  οι  γυναίκες  και  να 
διασωθεί η παράδοση του κεντήματος στα χωριά. 

2. Αφίδνες  
Στο νοτιοδυτικό τμήμα του Δήμου Ωρωπού βρίσκονται οι Αφίδνες, ένα χωριό με 360 
μέτρα  υψόμετρο  και  σε  απόσταση  34  χιλιομέτρων  από  την  Αθήνα.   Παλαιότερη 
ονομασία  της  περιοχής  είναι  τα  Κιούρκα,  ονομασία  που  εξακολουθεί  να 
χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Το χωριό μετονομάστηκε σε Αφίδνες το 1919. 
Στα αρχαία χρόνια οι Αφίδνες ήταν μία από τις 12 πόλεις που ίδρυσε ο Κέκροπας και 
συνενώθηκαν από τον Θησέα για να δημιουργηθεί το κράτος των Αθηνών. Το όνομα 



οφείλεται στον τοπικό ήρωα Άφιδνο. Σύμφωνα με το μύθο η μεγάλη ομορφιά της 
Ελένης  ήταν η αφορμή ο Θήσέας μαζί με το φίλο του Περίθο, να απαγάγουν την 
Ελένη στη  μικρή ηλικία των δώδεκα χρονών και να τη φέρουν στην ακρόπολη των 
Αφιδνών.  Μαζί της απέκτησε σύμφωνα με το μύθο μια κόρη την Ιφιγένεια.  Στον 
Άφιδνο, όταν αργότερα ο Θησέας με τον Περίθο πήγαν στη Θεσπρωτία να φέρουν 
από το Άδη την Περσεφόνη,  εμπιστεύθηκε  την Ελένη και τη μάνα του, την Αίθρα. Ο 
Δέκελος πάλι πρόδωσε στα αδέλφια της Ελένης, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη, 
πού  ηταν  η  Ελένη.  Τα  δύο  αδέλφια  πολιόρκησαν  την  ακρόπολη  των  Αφιδνών, 
ελευθέρωσαν την Ελένη,  αιχμαλώτισαν την Αίθρα και  την οδήγησαν μαζι  με  την 
Ελένη στη Σπάρτη, η οποία  αργότερα την ακολούθησε  και στην Τροία. Ο Άφιδνος 
στη  μάχη  τότε  τραυμάτησε  τον  Καστορα στο δεξί  μηρό.  Αργότερα  όμως  όταν  ο 
Μεσθενέας , βασιλιάς των Αθηνών δέχθηκε φιλικά τους Διόσκουρους, ο Άφιδνος τους 
υιοθέτησε και τους μύησε στα Ελευσύνια μυστήρια.
Από τις Αφίδνες καταγόταν ο στρατηγός Καλλίμαχος  ένας από τους δέκα στρατηγούς 
που έλαβαν μέρος στη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.χ. Παραχώρησε  μάλιστα τη 
θέση του στην αρχιστρατηγία στον Μιλτιάδη για να δώσει τη μάχη, στη διάρκεια της 
οποίας έπεσε ηρωικά. Από εδώ είχαν την καταγωγή τους και πολλοί άλλοι  Αφιδναίοι 
όπως οι δύο τυραννοκτόνοι, ο Αρμόδιος και ο Αριστογείτων.
Η ονομάσια Κιούρκα φαίνεται να επικράτησε κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας. 
Ήδη από το 1418-1420 εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Αρβανίτες με επικεφαλής τον 
Κιούρκα  όπου  μαζί  με  αρβανίτες  από τη   Μαλακάσα,  το  Μάζι,  το  Συκάμινο,  το 
Καπανδρίτι,  το  Κακοσάλεσι,  το  Μαρκόπουλο,  το  Συκάμινο  και  το  Μπουγιάτι 
προσπάθησαν  να  υπερασπιστούν  το  δρόμο  για  την  Χαλκίδα  και  τον  Ωρωπό. 
Επανεμφανίζεται  το  όνομα  Αφίδνες  το  1890  από  το  Χαρίλαο  Τρικούπη  όταν  οι 
σιδηροδρομικοί σταθμοί  λάμβαναν αρχαία ονόματα.
Από το  1845,  οι  Αφίδνες  ανήκαν  στο  δήμο Μαραθώνα ως  το  1912 όταν με  την 
ονομασία  Κιούρκα  απετέλεσαν  ξεχωριστή  κοινότητα  στην  οποία  υπήχθησαν  το 
Μπουγιάτι-  Άγιος  Στέφανος  ως  το  1928,  το  Λιοσάτη  που  το  1927  ονομάστηκε 
Κοκκινόβραχος, ο Αγιος Μερκούριος από το 1928 ως το 1940, η Ζοργιάνη από το 
1928 ως το 1929. Το 1961 αναγνωρίστηκε ο Σταθμός Αφιδνών ως οικισμός, το 1981 
η Δροσοπηγή, το 1991 η Αγία Τριάδα (Ιπποκράτειος Πολιτεία).

3. Κάλαμος  
Ο Κάλαμος αποτελεί το ανατολικό άκρο του νέου Δήμου Ωρωπού και βρίσκεται σε 
απόσταση 39 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας. Είναι κτισμένος σε υψόμετρο 
ενώ το  επίνειο του είναι  ο  οικισμός Άγιοι  Απόστολοι,  που αποτελεί  έναν ιδανικό 
τουριστικό προορισμό, τόσο για την παραλία όσο και για τα κέντρα διασκέδασης και 
τις ταβέρνες. Σημαντικότερη προσωπικότητα από τον Κάλαμο είναι ο Άγιος Τιμόθεος, 
ο Επίσκοπος Ευρίπου.
Ο  αρχαιολογικός  χώρος  Αμφιαράειο  μαρτυρά  την  ύπαρξη  του  Καλάμου  από  τα 
αρχαία  χρόνια.  Υπήρξε  ιερός  χώρος  και  μαντείο  αφιερωμένο  στον  μυθικό  ήρωα 
Αμφιάραο. Ιδρύθηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. όταν η ευρύτερη περιοχή του Ωρωπού ανήκε 
στους Αθηναίους. Στον χώρο λειτουργούσε μαντείο και θεραπευτήριο. Στην περιοχή 
πραγματοποιούνταν τα  μεγάλα Αμφιαράεια, σημαντική γιορτή που διεξαγόταν κάθε 
πέντε χρόνια προς τιμήν του Αμφιάραου και περιλάμβανε αθλητικούς αγώνες.
Ο  Κάλαμος  μετά  την  απελευθέρωση  του  ελληνικού  κράτους  μετονομάστηκε 
προσωρινά σε Περαία και αποτέλεσε έδρα του νεοσύστατου δήμου Περαίας. Μετά το 
1840 έδρα του δήμου έγινε ο  Ωρωπός και από το 1871 η  Σκάλα Ωρωπού (ο δήμος 
μετονομάστηκε σε δήμο Ωρωπίων). Το 1912 σχηματίστηκε η κοινότητα Καλάμου με 
έδρα  τον  Κάλαμο  η  οποία  συμπεριέλαβε  και  τον  παραλιακό  οικισμό  των  Αγίων 
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Αποστόλων. Η κοινότητα αναγνωρίστηκε σε δήμο το 2007. Από την 1η Ιανουαρίου 
2010 ο Κάλαμος εντάχθηκε στον νέο δήμο Ωρωπού.

4. Καπανδρίτι  
Στο  νότιο  τμήμα  του  δήμου  Ωρωπού  βρίσκεται  και  το  Καπανδρίτι,  χτισμένο  σε 
υψόμετρο  340 μέτρων  στις  ανατολικές  απολήξεις  της  Πάρνηθας.  Στο  Καπανδρίτι 
ανήκουν οι περιοχές Μικροχώρι (Βελλιατζίκι), Αγίοι Ανάργυροι, Μετόχι και Λίμνη 
Μαραθώνα. 
Για  την  προέλευση του τοπωνυμίου υπάρχουν  πολλές  εκδοχές.  Η προέλευση του 
πιθανότατα προέρχεται από το επώνυμο «Καπανδρίτης» που έφερε μεγάλη οικογένεια 
αριστοκρατών  της  μεσοβυζαντινής  περιόδου  ή  από  το  επώνυμο  του  Βυζαντινού 
στρατηγού Καπανδρίτη  που  διατηρούσε  τιμάριο  στην  περιοχή  αυτή  κατά τον  12ο 

αιώνα. Μια άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η ονοματοδοσία οφείλεται στο ψυχρό κλίμα 
του τόπου, που ανάγκαζε τους κατοίκους να φορούν τρεις κάπες (Κάπη Τρίτη). 
Το Καπανδρίτι  από τα αρχαία  χρόνια  μέχρι  σήμερα σηματοδοτεί  την  εξέλιξη της 
ευρύτερης περιοχής. Ο ιστορικός G.  Finlay ταυτίζει το λόφο Κοτρώνι με την αρχαία 
Αφίδνα. Η ίδια θέση κατά τους κλασσικούς χρόνους ήταν ένα από τα πέντε φρούρια 
της Αττικής. Σε αυτό τον λόφο, το 2005 και για τρία χρόνια, ο Τομέας Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποίησε επιφανειακή 
έρευνα και από το 2009 έως σήμερα συστηματική ανασκαφή με σκοπό τη μελέτη του 
λόφου.
 Τον  14ο και  15ο αιώνα  το  Καπανδρίτι  δέχθηκε  εποίκους  Αρβανίτες  όπως  και  η 
ευρύτερη  περιοχή.  Επίσης,  ήταν  ένα  από  τα  πολλά  χωριά  όπου  εγκαταστάθηκαν 
πρόσφυγες  του  Πόντου,  απέκτησαν  τη  δική  τους  γη  και  ενσωματώθηκαν  στην 
υπάρχουσα  διαμορφωμένη  τοπική  κοινωνία  που  είχε  ως  βάση  την  γεωργική  και 
κτηνοτροφική περιοχή. 
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το Καπανδρίτι αποτελούσε Κεφαλοχώρι. Κατά 
το 1800 άνηκε στο Πασσαλίκι της Καρύστου, με οικισμούς το Μάζι, το Σπατατζίκι, 
το Βελλιατζίκι και το Προσάλεσι. Με Βασιλικό Διάταγμα την 1η Οκτωβρίου 1835 ο 
δήμος Περαίας σχηματίσθηκε και περιελάμβανε 146 κατοίκους. Την 20η Μαϊου του 
1836, αποσπάσθηκε από τον δήμο Περαίας και προσαρτήθηκε στο δήμο Μαραθώνος. 
Ανεξάρτητη κοινότητα ανακηρύσσεται  την 11η Αυγούστου του 1912 στα όρια της 
οποίας συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Μάζι, Μικροχώρι, Πευκόφυτο. Το 1929, το 
Πολυδένδρι αποσπάστηκε από το Καπανδριτι και απετέλεσε ξεχωριστή κοινότητα. Το 
Πευκόφυτο (Σπατατζίκι) παρέμεινε στη κοινότητα Καπανδριτίου μέχρι το 1968 όταν 
και ενώθηκε με το Δήμο Αγίου Στεφάνου. 
Στα νεότερα χρόνια ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις και τον 
αναδασμό της γης έδωσε γη στους κατοίκους της περιοχής  που ασχολήθηκαν με τη 
γεωργία  και  την  κτηνοτροφία.  Μετά  τη  Μικρασιατική  καταστροφή  κλήροι 
μοιράστηκαν σε πρόσφυγες του Πόντου.

5. Μαλακάσα- Μήλεσι  
Η  Μαλακάσα  είναι  ένα  χωριό  με  υψόμετρο  220  μέτρα  και  σε  απόσταση  38 
χιλιομέτρων από την Αθήνα. Το όρος Πάρνηθα εκτείνεται στα νότια με πευκόφυτες 
εκτάσεις  στα  χαμηλά  και  έλατα  ψηλότερα.  Από  την  Μαλακάσα  είναι  ορατό  το 
υψηλότερο σημείο του στα 1.413 μέτρα. Στην Μαλακάσα ανήκει το Μήλεσι και η 
Σφενδάλη. 
Η  Μαλακάσα  συγκαταλέγεται  στα  χωριά  που  δημιουργήθηκαν  γύρω  από  την 
Πάρνηθα στα τέλη του 14ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 15ου την περίοδο της κατάλυσης 
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των φραγκικών κρατιδίων από τους Τούρκους. Η γεωομορφολογία και το κλίμα της 
επηρεάζονται από τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας. 
Αρχικά, υπαγόταν ως συνοικισμός Μαλακάσης στο Δήμο Ωρωπίων μετά τη σύσταση 
του (1835) και αργότερα στην υδρυθείσα το 1912 Κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού. 
Αναγνωρίστηκε  ως  ανεξάρτητη  Κοινότητα  το  1934.  Στην  απογραφή  του  1940 
αριθμούσε 752 κατοίκους (476 η Μαλακάσα και 276 το Μήλεσι), ενώ σε εκείνη του 
2001, 1800 (750 το Μήλεσι, 937 η Μαλακάσα και 113 η Σφενδάλη). 
Σε υψόμετρο 250 περίπου μέτρων πάνω από τον κάμπο του Ωρωπού δεσπόζει το 
Μήλεσι. Το όνομά του αποδίδεται σε κάποιον στρατηγό που έφυγε από την Εύβοια 
και  ήρθε  στο  Μήλεσι  όπου  σκοτώθηκε.   Προφορικές  μαρτυρίες  ανθρώπων  που 
έφυγαν και  διασώθηκαν από τον  ιερέα  της  τοπικής  εκκλησίας,  της  Παναγίας  της 
Μηλεσιώτισσας,  αποδεικνύουν  μια  πλούσια  εκκλησιαστική  και  θρησκευτική 
παράδοση η οποία χρήζει σεβασμού, έρευνας, αξιοποίησης και προβολής. 

6. Μαρκόπουλο   
Το Μαρκόπουλο έχει έκταση 23,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα και εκτός από την έδρα 
του οικισμού που βρίσκεται ορεινά, περιλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι παραλίας 
της  ευρύτερης  περιοχής  του  Ωρωπού.  Απλώνεται  σε  μήκος  4  χιλιομέτρων  και 
συγκεντρώνει  χιλιάδες  λουόμενους  κατά  τη  διάρκεια  του  καλοκαιριού.  Στο 
Μαρκόπουλο ανήκουν η Αγία Βαρβάρα, το Μπάφι και το Νέο Λεβίσσι. 
Με την εφαρμογή της πρώτης διοικητικής διαίρεσης,   το Μαρκόπουλο εντάχθηκε 
στον διευρυμένο δήμο Περαίας ο οποίος το 1871 μετονομάστηκε σε δήμο Ωρωπίων. 
Στον  δήμο  Ωρωπίων  παρέμεινε  ως  το  1912,  οπότε  με  την  εφαρμογή  της  τότε 
διοικητικής  διαίρεσης,  ορίστηκε  έδρα  της  ομώνυμης  κοινότητας  Μαρκοπούλου 
Ωρωπού η οποία αρχικά συμπερίελαβε στα όριά της, εκτός από το Μαρκόπουλο τους 
οικισμούς της Μαλακάσα, Μήλεσι, Μαυροσουβάλαμ Μπάφι και Νέο Λεβίσσι. Από 
την κοινότητα Μαρκοπούλου αποσπάστηκε το 1934 η Μαλακάσα που συγκρότησε 
νέα  κοινότητα  και  προσωρινά  η  Μαυροσουβάλα  που  συγκρότησε  την  κοινότητα 
Μαυροσουβάλας. Από το 2010 εντάχθηκε στον Καλλικρατικό δήμο Ωρωπού. 
Ο οικισμός Νέο Λεβίσι οφείλει το όνομα του στο Λιβίσι ή Λειβίσι στα νοτιοδυτικά 
της Τουρκίας, οι κάτοικοι του οποίου μετά την Μικρασιατική καταστροφή του 1922, 
το εγκατέλειψαν και ίδρυσαν το Νέο Λεβίσι Μαρκοπούλου. 

7. Νέα Παλάτια   
Τα  Νέα  Παλάτια  είναι  μια  κωμόπολη  που  ιδρύθηκε  το  1923  από  Μικρασίατες 
πρόσφυγες των Παλατίων της Προκοννήσου, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν εκεί κατόπιν 
του μεγάλου διωγμού και της Μικρασιατικής Καταστροφής του 1922. Στα διοικητικά 
όρια των Νέων Παλατίων συμπεριλαμβάνονται οι οικισμοί Αγίου Κωνσταντίνου και 
Νέα Πολιτεία στα σύνορα με τη Σκάλα. 
Αρχαιολογικά  ευρήματα  υποδεικνύουν  την  κατοίκηση  της  περιοχής  των  Νέων 
Παλατίων  από  τη  μεσοελλαδική  περίοδο.  Στα  ανατολικά  των  Νέων  Παλατίων 
βρέθηκαν λείψανα Μυκηναϊκής εποχής (1500 - 1100 π.χ.) με οργανωμένο οικισμό. Η 
περιοχή ήταν κατοικήσιμη σε όλη την περίοδο της αρχαιότητας, βρισκόταν υπό την 
κυριαρχία των Θηβών, ενώ μετά τον 5ο π.Χ. αιώνα πέρασε υπό την κυριαρχία των 
Αθηναίων. Τα πρωτοχριστιανικά χρόνια και τον Μεσαίωνα η περιοχή ερημώθηκε, οι 
λιγοστοί  κάτοικοι  μεταφέρθηκαν  σε  ορεινούς  οικισμούς  όπως  ο  Ωρωπός  και  το 
Συκάμινο.
Ο Οικισμός δημιουργήθηκε το 1923 από πρόσφυγες, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή  της  βορειοανατολικής  Αττικής  μετά  την  ανταλλαγή  πληθυσμών, 
προερχόμενοι από την Προκόννησο της Προποντίδας (ο κύριος οικισμός του νησιού 



ονομαζόταν Παλάτια). Τα Παλάτια ήταν η πρωτεύουσα της νήσου του Μαρμαρά η 
οποία από τα αρχαία χρόνια εξήγαγε στους Έλληνες και τους Ρωμαίους ένα από τα 
καλύτερα  μάρμαρα  στον  κόσμο.  Την  εποχή  της  Μικρασιατικής  καταστροφής  η 
πρωτεύουσα  Παλάτια  απαριθμούσε  περίπου  1000  κατοίκους  στο  σύνολο  τους 
Έλληνες. Οι πρόσφυγες έφτασαν στην περιοχή μέσω της Χαλκίδας. Ενθουσιασμένοι 
επειδή το περιβάλλον τους θύμιζε πολύ την ιδιαίτερη πατρίδα τους, αποφάσισαν να 
δημιουργήσουν τον νέο τους οικισμό.
Διοικητικά  τα  Νέα  Παλάτια  αποτέλεσαν  από  το  1928  ανεξάρτητη  κοινότητα 
συμπεριλαμβάνοντας  τους  οικισμούς  Άγιος  Αθανάσιος,  Άγιος  Κωνσταντίνος,  Αγία 
Αικατερίνη,  Πόντιοι.  Το  2002  συνενώθηκαν  με  τις  γειτονικές  κοινότητες  Σκάλας 
Ωρωπού και Ωρωπού δημιουργώντας τον Δήμο Ωρωπού με έδρα την Σκάλα. Από το 
2010 ανήκει στον Καλλικρατικό Δήμο Ωρωπού.

8. Πολυδένδρι   
Το Πολυδένδρι είναι ένα χωριό στην Βορειανατολική Αττική και συγκεκριμένα στο 
νότιο τμήμα του Δήμου Ωρωπού. Απέχει 33 χιλιόμετρα από την Αθήνα και βρίσκεται 
στις Ανατολικές παρυφές της Παρνηθας σε υψόμετρο 350 μέτρων. Ο πληθυσμός του 
Πολυδενδρίου είναι 1.385 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011.
Δικαιώνει το όνομά του ως «Πολυδένδρι» αν αναλογιστεί κανείς ότι το χωριό είναι 
κτισμένο ανάμεσα σε δάση και ρεματιές. Ο οικισμός ονομαζόταν Μάζι ως το 1927 
οπότε ονομάστηκε Πολυδένδρι.  Για την ονομασία Μάζι υπάρχουν δύο εκδοχές.  Η 
πρώτη αποδίδει  την  ονομασία  σε  Βυζαντινό  τιμαριούχο με  το  επώνυμο  «Μάζης» 
αποδεικνύοντας έτσι την ύπαρξη του χωριού από τα Βυζαντινά χρόνια, και η δεύτερη 
στην αρβανίτικη φάρα των Μαζαρακαίων που είχε εγκατασταθεί στην Αττική. Το 
Μάζι (Πολυδένδρι), το Βελλιατζίκι (Μκροχώρι), το Ρεύμα Προσάλεσι ελέγχουν την 
διάβαση Αθηνων Θηβών και φαίνεται ότι έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην άμυνα της 
πόλης των Αθηνών.
Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας το χωριό καταστράφηκε ολοσχερώς από τον 
Δράμαλη  και  ξαναχτίστηκε  αμέσως  μετά  από  τους  εναπομείναντες  κατοίκους. 
Ξεκίνησε από 60 περίπου κατοίκους, ενώ το 1940 αριθμούσε 465. 
Αξιοσημείωτο είναι  και  το Θαύμα της Αγίας Βαρβάρας στο Πολυδένδρι  το 1917. 
Έπειτα από επιδημία που είχε ξεσπάσει προκαλώντας τον θάνατο και την ασθένεια 
πολλών κατοίκων,  η  λειτανεία  της  εικόνας  της  Αγίας  Βαρβάρας σε όλο το  χωριό 
σταμάτησε την εν λόγω επιδημία, καθιερώνοντας το Θαύμα της Αγίας ως αργία. 
Το  χωριό  άνηκε  ως  το  1912  στο  Δήμο  Μαραθώνα.  Το  επόμενο  διάστημα 
συμπεριλήφθηκε  στην  κοινότητα  Καπανδριτίου  (μετονομαζόμενο  στα  πρώτα 
πρακτικά  «Πολυδένδρι»)  μέχρι  το  1929,  όταν  και  αποσπάστηκε  και  απετέλεσε 
ξεχωριστή κοινότητα Πολυδενδρίου. Στις 18 Ιανουαρίου 1931 έχουμε την εκλογή του 
πρώτου προέδρου Σπυρίδωνα Γ. Παπαϊωάννου. Θα παραμείνει ανεξάρτητη κοινοτική 
αρχή ως το 2010,  όταν και  εντάχθηκε δικοικητικά στον Δήμο Ωρωπού. 

9. Συκάμινο  
Το  Συκάμινο  είναι  ένα  χωριό  στις  όχθες  του  Ασωπού  ποταμού,  περίπου  δύο 
χιλιόμετρα  από  τις  εκβολές.  Οικισμοί  του  Συκαμίνου  είναι  το  Νέο  Συκάμινο,  το 
Κανδήλι, η Τούρλα, η Γούρνα, το Μαδαρό, ο Πευκιάς, το Καμάρι, το Κατηφόρι. 
Η  ονομασία  του  Συκαμίνου  προήλθε  από  τις  πολλές  μουριές  (συκαμινιές)  που 
υπάρχουν  στο  χωριό.  Η  παλιά  ονομασία  του  χωριού  ήταν  Μαγγίνας  και  το 
παρατσούκλι του «Καλακρασάς». 



Στην εποχή της φραγκοκρατίας αποτελούσε οχυρό. Οι εκτάσεις της περιοχής ανήκαν 
στη  νεότερη  ιστορία  στην  οικογένεια  των  Ατσαγιόλων.  Η  κόρη  του  Λαοδάμεια 
παντρεύτηκε  το  1424  τον  Nerozzo Pitti,  κτήτορα  του  ανακτόρου  Pitti στην 
Φλωρεντία.  Αυτός  πήρε  προίκα  το  κάστρο  του  Συκαμίνου.  Την  περίοδο  της 
Τουρκοκρατίας η περιοχή του Συκάμινου αποτελούσε τσιφλίκι, το οποίο αγοράστηκε 
από τον Ιωάννη Παπαρηγόπουλο μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας. Στη συνέχεια 
το κτήμα περιήλθε στην ιδιοκτησία του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Συκάμινου και 
του προσφυγικού συνεταιρισμού από τα Βρύουλα της Μικράς Ασίας. 
Το Συκάμινο εντάχθηκε αρχικά στο Δήμο Ωρωπού της επαρχίας των Θηβών. Το 1840 
εντάχθηκε στον δήμο Περαίας της επαρχίας Αττικής ο οποίος το 1871 μετονομάστηκε 
σε  δήμος  Ωρωπίων.  Στον δήμο  Ωρωπίων παρέμεινε  μέχρι  το  1912 οπότε  με  την 
εφαρμογή  της  τότε  διοικητικής  διαίρεσης  εντάχθηκε  στην  νεοσύστατη  κοινότητα 
Ωρωπού. Το 1929 αποσπάστηκε από την κοινότητα Ωρωπού και αποτέλεσε έδρα της 
νέας κοινότητας Συκαμίνου μέχρι το 2010 όταν και εντάχθηκε στον Καλλικρατικό 
Δήμο Ωρωπού. 

10. Σκάλα Ωρωπού   
Η  Σκάλα  Ωρωπού  είναι  παραθαλάσσιο  χωριό  του  ευρύτερου  παραθεριστικού 
συγκροτήματος του Ωρωπού. Στην Σκάλα στεγάζεται το δημαρχείο του νέου δήμου, 
έδρα  του  οποίου  έχει  οριστεί  επίσημα  ο  Ωρωπός.  Η  Σκάλα  διαθέτει  λιμάνι  που 
φιλοξενεί την πορθμιακή γραμμή Σκάλας- Ερέτριας. 
Η ονομασία «Σκάλα» είναι λατινικής προελέυσεως και σημαίνει αποβάθρα, λιμάνι ή 
πόλη που έχει κοντά της λιμάνι. 
Γύρω στα 1855 δημιουργείται στην περιοχή της Σκάλας ο πρώτος οικισμός κοντά στο 
λιμανάκι και την ξύλινη σκάλα που εξυπηρετούσε το εμπόριο μεταξύ της Αττικής και 
της Βοιωτίας. Μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα η περιοχής της Σκάλας αποτελούσε το 
παραθεριστικό θέρετρο των κατοίκων του ορεινού χωριού Ωρωπός ενώ είχε λίγους 
μόνιμους  κατοίκους.  Η  πλειονότητα  των  κτημάτων  άνηκε  στον  ευεγέρτη  Ανδρέα 
Συγγρό ο οποίος μετά τον θάνατό του δώρισε με διαθήκη το μεγαλύτερο τμήμα της 
περιουσίας  του  για  την  δημιουργία  του  Αμαλίειου  Ορφανοτροφείου.  Μάλιστα  η 
εκκλησία των Αγίων Αποστόλων που υπήρχε στην περιοχή μετονομάστηκε το 1890 
σε  Άγιος  Ανδρέας  προς  τιμήν  του  μεγάλου  ευεργέτη.  Μετά  τον  ερχομό  των 
προσφύγων  το  1923  στα  Νέα  Παλάτια  η  περιοχή  γνώρισε  μεγάλη  οικοδομική 
ανάπτυξη. 
Πλήγμα για την περιοχή της Σκάλας αποτέλεσε ο ισχυρός σεισμός 6,2 ρίχτερ που 
σημειώθηκε στο Χαλκούτσι το 1930. Ο σεισμός προκάλεσε τον θάνατο 17 ανθρώπων 
και  τον  τραυματισμό  107,  ενώ  ο  οικισμός  καταστράφηκε  κατά  μεγάλο  μέρος 
συμπεριλαμβάνοντας  την  εκκλησία  του  Αγίου  Ανδρέα  και  το  Αμαλίειο 
Ορφανοτροφείο. Ο Ναός του Αγίου Ανδρέα άρχισε να οικοδομείται εκ νέου το 1960. 
Το 1969 κηρύσσεται η Σκάλα ιστορικό μνημείο και διατηρητέο συμπεριλαμβάνοντας 
την αρχαία πόλη του Ωρωπού, τα Νέα Παλάτια, τον λόφο Λομπέρδε και την θέση 
Καμίνια. 
Η  Σκάλα  Ωρωπού  αποτέλεσε  έδρα  του  δήμου  Ωρωπίων  που  λειτούργησε  στο 
διάστημα  1871-1912.  Το  1912  με  την  τότε  διοικητική  διαίρεση  έγινε  έδρα  της 
ομώνυμης  κοινότητας  που  λειτούργησε  μέχρι  το  2002.  Μετά  την  κατάργηση  της 
κοινότητας  Σκάλας  Ωρωπού  το  2002,  έγινε  έδρα  του  νέου  διευρυμένου  δήμου 
Ωρωπίων.  Με  την  εφαρμογή  του  προγράμματος  Καλλικράτης  το  2010  ο  δήμος 
Ωρωπίων καταργήθηκε και συγχωνεύτηκε στον νέο διευρυμένο δήμο Ωρωπού.



11. Χαλκούτσι  
Το  Χαλκούτσι  είναι  το  βορειότερο  παραθαλάσσιο  χωριό  της  Βορειανατολικής 
Αττικής και του Δήμου Ωρωπού. Το χωριό γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση τους θερινούς 
επισκέπτες λόγω της μεγάλης έλευσης παραθεριστών. Συνδυάζει βουνό με θάλασσα 
ενώ υπάρχουν και τμήματα πεδιάδας. Ένα χωριό το οποίο βρίσκεται στις εκβολές του 
Ασωπού ποταμού. 
Προϊστορικά  εγκαταστάθηκαν  στις  εκβολές  του  Ασωπού  οι  Άβαντες  και 
συγκεκριμένα  στον  Όρμο  του  Χαλκουτσίου.  Αποδεικνύεται,  λοιπόν,  πως  το 
Χαλκούτσι αποτελεί την πατρίδα της φυλής που αργότερα επεκτάθηκε στην Εύβοια 
και  στην  Αττική.  Όσον  αφορά  την  ονοματοδοσία  της  περιοχής,  το  τοπωνύμιο 
οφείλεται  πιθανότατα  στην  παραφθορά  της  λέξης  «Χαλκουργείο»  που  ίσως  να 
υπήρχε  στην  περιοχή.  Κατά  τον  Μεσαίωνα  το  Χαλκούτσι  ήταν  το  λιμάνι  του 
Συκαμίνου. 
Διοικητικά το Χαλκούτσι άνηκε μέχρι το 1912 στον Δήμο Ωρωπίων. Στη συνέχεια 
αποτέλεσε οικισμό της Σκάλας Ωρωπού εκτός από το μικρό διάστημα 1966-1967 που 
αποτέλεσε ξεχωριστή κοινότητα. 

12. Ωρωπός  
Το χωριό Ωρωπός αποτελεί τοπική κοινότητα του Δήμου Ωρωπού και βρίσκεται σε 
μικρή απόσταση από την θάλασσα. 
Ο Ωρωπός  στην  αρχαιότητα  αποτελούσε  το  εύρωστο  αγροτικό  κέντρο  Γραία  της 
πόλης της Τανάγρας στη Βοιωτία και αρχικά ανήκε στην Πανδιονίδα φυλή. Η περιοχή 
τοποθετείται  στη σημερινή θέση της  Σκάλας,  στα σύνορα μεταξύ της  διοικητικής 
εξουσίας Θηβαίων και Αθηναίων. Το 373 π.Χ. περιέρχεται η κατεστραμμένη από τους 
Βοιωτούς  πόλη  στους  Αθηναίους,  ενώ  αργότερα  αναδεικνύεται  σε  ανεξάρτητο 
διαμέρισμα της  Αττικής.  Γεωγραφικά καλύπτει  εκείνη την εποχή τη ζώνη από τη 
σημερινή Τανάγρα Βοιωτίας, μέχρι και τον Κάλαμο Αττικής.
Κατά την Βυζαντινή  περιόδο,  η  περιοχή  αποτελεί  αγροτικό κέντρο ενώ κατά την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας μετατρέπεται σε κέντρο ανεφοδιασμού των Τούρκων. 
Το 1833 συγκροτείται ο Δήμος Ωρωπού που εντάχθηκε αρχικά στην επαρχία Θηβών. 
Το  1840  ο  δήμος  Ωρωπού  καταργήθηκε  και  ενώθηκε  με  τον  Δήμο  Περαίας  της 
επαρχίας Αττικής, έδρα του οποίου ορίστηκε ο Ωρωπός. Το 1871 ο δήμος Περαίας 
μετονομάστηκε σε Δήμο Ωρωπίων και νέα έδρα του έγινε η Σκάλα Ωρωπού. Στα 
διοικητικά  του  όρια  ο  δήμος  περιλάμβανε  τους  οικισμούς  από  τη  Σκάλα  και  τη 
Μαλακάσα, έως τον Κάλαμο και τους Αγίους Αποστόλους.
Η κοινότητα Ωρωπού συστάθηκε το 1912 μετά την διοικητική διαίρεση. Ως το 1929 
περιελάμβανε  και  το  Συκάμινο,  χρονιά  κατά  την  οποία  ανεξαρτητοποιήθηκε  σε 
ξεχωριστή κοινότητα. Ως κοινότητα διατηρήθηκε μέχρι το 2002 οπότε μαζί με τις 
κοινότητες Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατίων συγκρότησαν τον Δήμο Ωρωπίων με 
έδρα την Σκάλα Ωρωπού, ο οποίος διαδοχικά συγχωνεύτηκε το 2010 στον νέο Δήμο 
Ωρωπού.

Αξιοθέατα 
Μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι
Μουσείο Ζυγομαλά (Αυλώνας) 
Αμφιαράειο (Κάλαμος)
Λαογραφικό Μουσείο (Νέα Παλάτια)
Αρχαιολογικό Μουσείο (Σκάλα Ωρωπού)
Ακρόπολη Αφιδνών (Λόφος Κοτρώνι- Καπανδρίτι)



Φυσικά τοπία και αξιοθέατα
Λίμνη «Μπελέτσι» (Ιπποκράτειος Πολιτεία- Αφίδνες)
Γεφύρι (Καπανδρίτι- περιοχή «Μιλιάτζι»)
Αλιευτικό καταφύγιο (Νέα Παλάτια)
Λιμνοθάλασσα Ωρωπού (Σκάλα Ωρωπού)
Ρεματιά Λιουμη μαθ (Πολυδένδρι) 

Ο Δήμος Ωρωπού είναι μια καταπράσινη περιοχή όπου κάθε επισκέπτης μπορεί να 
απολαύσει την φύση και τον καθαρό αέρα που προσφέρει μια βόλτα στην εξοχή. Σε 
όλη  την  επικράτειά  του,  υπάρχουν  τεράστιες  δασικές  εκτάσεις  κατάλληλες  για 
περιπάτους καθώς και λόφοι με μαγευτική θέα προς τον Ευβοικό και το λεκανοπέδιο 
της Αττικής. 

Επισκέψιμα οινοποιεία: 
Λαζαρίδης (Καπανδρίτι)
Εμιρζάς (Πολυδένδρι)

Χώροι ιστορικής σημασίας 
Πρώην φυλακές Ωρωπού (Σκάλα Ωρωπού)

Διαμονή
Ξενοδοχεία
1. Alkyonis Hotel (Παραλία Μαρκοπούλου) Τηλέφωνο: 22950-32490
2. Floisvos Hotel (Παραλία Μαρκοπούλου) Τηλέφωνο: 22950-32480
3. Paradise (Σκάλα Ωρωπού) Τηλέφωνο: 22950-35965
4. Dolphin Hotel (Αγίοι Απόστολοι Καλάμου) Τηλέφωνο: 22950-85560
5. Kalamos Beach Hotel (Αγίοι Απόστολοι Καλάμου) Τηλέφωνο: 22950-81465
6. Agamemnon Hotel (Αγίοι Απόστολοι Καλάμου) Τηλέφωνο: 29950-83806

Ενοικιαζόμενα Δωμάτια
Κατά  μήκος  της  παραλίας  των  Αγίων  Αποστόλων  λειτουργούν  ενοικιαζόμενα 
δωμάτια. 
Κατασκηνώσεις 
Υπουργείου Περιβάλλοντος (Μαλακάσα) 
Ο Παράδεισος του Παιδιού (Αφίδνες)
Η φωλιά του Παιδιού (Αφίδνες)
Αναγέννηση (Κάλαμος)
Kinderland (Κάλαμος)
Korelko (Κάλαμος)
Κατασκήνωση Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας (Κάλαμος) 

Παραλίες για κολύμπι
1. Πηγαδάκια (Χαλκούτσι)
2. Αετοφωλιά (Χαλκούτσι)
3. Έφεδρων Αξιωματικών (Χαλκούτσι)
4. Οικισμού Αγ. Κωνσταντίνου (Νέα Παλάτια)
5. Παραλία Άμμου (Σκάλα Ωρωπού): Έκταση 2 χλμ
6. Φάρος (Παραλία Μαρκοπούλου)
7. Βλαστός (Κάλαμος)



8. Παραλία Αγίων Αποστόλων (Κάλαμος- Αγ. Απόστολοι)
9. Παραλία Αγκώνας (Κάλαμος- Αγ. Απόστολοι)
Κατά μήκος της ακτογραμμής Χαλκουτσίου-Σκάλα Ωρωπού- Μαρκοπούλου- Αγίων 
Αποστόλων υπάρχουν και διάφοροι κολπίσκοι στους οποίους οι επισκέπτες μπορούν 
να απολαύσουν το μπάνιο τους. 
Αθλητικές δραστηριότητες (  extreme     sports  )  
Adventure Park (Μαλακάσα)
Paintball (Μαλακάσα)
Windsurf (Χαλκούτσι)
Kitesurf (Σκάλα Ωρωπού)

Εστίαση
Αξίζει κανείς  να επισκεφθεί  τις  παραδοσιακές κρεατοταβέρνες του Πολυδενδρίου, 
των  Αφιδνών,  της  Μαλακάσας,  του  Αυλώνα  και  του  Μικροχωρίου  οι  οποίες 
προσφέρουν γευστικές και καλομαγειρεμένες απολαύσεις με χωριάτικους μεζέδες για 
ορεκτικά που κορυφώνονται με τα ψητά στα κάβουνα.
Στις  παράκτιες  περιοχές  του  Δήμου  (Χαλκούτσι,  Σκάλα  Ωρωπού,  Νέα  Παλάτια, 
Μαρκόπουλο, Άγιοι Απόστολοι) λειτουργούν εστιατόρια, ψαροταβέρνες, καφετέριες, 
beach bar και  νυχτερινά  κέντρα  διασκέδασης  αποτελώντας  πόλο  έλξης  για  κάθε 
ηλικία. 
Επιπλέον,  σε  όλες  τις  δημοτικές  και  τοπικές  κοινότητες  του  Δήμου  λειτουργούν 
παραδοσιακά καφενεία και καφετέριες όπου οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν 
καφέ και γλυκίσματα. 

Εκκλησίες και Ιερές Μονές
Αυλώνας
Πολιούχος
Άγιος Δημήτριος
Άγιος Αντώνιος και Άγιος Ανδρέας 
Εξωκκλησια
Αγία Μαρίνα (12ος αιώνας)
Αγία Τριάδα
Προφήτης Ηλίας
Κοίμηση της Θεοτόκου
Αγία Σωτήρα
Αγία Παρασκευή
Άγιος Ταξιάρχης
Ιερές Μονές
Ιερά Μονή Θεογεννήτορος

Αφίδνες 
Πολιούχος
Κοίμηση της Θεοτόκου
Εξωκκλήσια
Αγία Τριάδα (Ιπποκράτειος Πολιτεία- 18ος αιώνας)
Άγιος Αθανάσιος (18ος αιώνας)
Αγία Μαρίνα



Αγία Παρασκευή 
Άγιος Ιωάννης
Άγιος Νικόλαος
Άγιος Μελέτης
Άγιος Γεώργιος 
Προφήτης Ηλίας 
Ζωοδόχος Πηγή (18ος αιώνας)

Κάλαμος 
Πολιούχος
Κοίμηση της Θεοτόκου
Άγιος Τιμόθεος
Άγιοι Απόστολοι (Άγιοι Απόστολοι Καλάμου)
Εξωκκλήσια
Άγιος Ανδρέας 
Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη
Αγία Παρασκευή
Άγιος Γεώργιος
Αγία Μαρίνα
Άγιοι Πέτρος και Παύλος
Άγιος Νικόλαος
Άγιος Ανδρέας
Ιερές Μονές
Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (6ος αιώνας)
Ιερά Μονή Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου

Καπανδρίτι
Πολιούχος
Αγία Παρασκευή 
Εννιάμερα της Παναγίας (Μικροχώρι)
Εξωκκλήσια
Αγία Τριάδα 
Αγία Άννα (16ος- 17ος αιώνας)
Αγίοι Ανάργυροι
Άγιος Γεώργιος
Παναγία Ευαγγελίστρια
Ζωοδόχος Πηγή 
Προφήτης Ηλίας
Άγιος Αθανάσιος
Άγιος Δημήτριος (17ος αιώνας)
Άγιοι Κωνσταντίνος και  Ελένη
Άγιοι Σαράντα 
Παναγία Μεσοσπορίτισσα
Ιερές Μονές
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Μετόχι)

Μαλακάσα 
Πολιούχος
Αγία Παρασκευή 
Παμμέγιστοι Ταξιάρχες- Άγιος Δημήτριος (Μήλεσι)



Εξωκκλήσια
Άγιος Γεώργιος 
Αγία Τριάδα (Μήλεσι)
Άγιος Παντελεήμονας (Μήλεσι)
Άγιος Σώστης (Μήλεσι)
Ιερές Μονές
Ιερόν Ησυχαστήριον «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος» Αγίου Πορφυρίου
Ιερά Μονή Παρακλήτου (Μήλεσι)
Ησυχαστήριον Παναγίας των Βρυουλών (Μήλεσι)

Μαρκόπουλο Ωρωπού
Πολιούχος
Άγιος Αθανάσιος
Εξωκκλήσια
Ζωοδόχος Πηγή
Άγιος Γεώργιος
Ιερές Μονές
Ιερά Μονή Εισόδιων της Θεοτόκου

Νέα Παλάτια
Πολιούχος 
Κοίμηση της  Θεοτόκου- Άγιος Γεώργιος
Εξωκκλήσια
Άγιος Φανούριος 
Άγιος Τιμόθεος

Πολυδένδρι 
Πολιούχος
Άγιος Δημήτριος
Εξωκκλήσια
Κοίμηση Θεοτόκου (Παναγίτσα)
Άγιος Ιωάννης
Άγιος Μιχαήλ
Αγία Κυριακή
Ιερές Μονές
Ιερά Μονή Χρυσοπηγής

Σκάλα Ωρωπού 
Πολιούχος
Άγιος Ανδρέας 
Εξωκκλήσια
Προφήτης Ηλίας

Συκάμινο
Πολιούχος
Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη
Κοίμηση της Θεοτόκου (14ος αιώνας)
Εξωκκλήσια
Άγιοι Σαράντα (13ος αιώνας)
Άγιος Δημήτριος 



Άγιος Νικόλαος
Αγία Ελεούσα (14ος αιώνας)
Ιερές Μονές
Ιερά Μονή «Ευαγγελισμός της Θεοτόκου»
Ιερά Μονή «Μεταμόρφωση του Σωτήρος»

Χαλκούτσι
Πολιούχος
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Εξωκκλήσια 
Άγιοι Ανάργυροι

Ωρωπός 
Πολιούχος
Αγία Μαρίνα
Εξωκκλήσια
Κοίμηση της Θεοτόκου
Άγιος Γεώργιος
Άγιος Βλάσιος

Τοπικές εκδηλώσεις- πανηγύρια
Αυλώνας 
Πανηγύρι της Αγίας Τριάδας (κινήτη εορτή)
Ζυγομάλεια (Σεπτέμβριος)
Ντιβάνι (Καθαρά Δευτέρα)
Αφίδνες 
Εννιάμερα της Παναγίας (22,23,24 Αυγούστου)
Πανηγύρι Αγίας Τριάδος (ημέρα Αγίου Πνεύματος) 
Καρναβάλι (τελευταία Κυριακή της Αποκριάς)
Κάλαμος 
Πανηγύρι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (5 Αυγούστου)
Πανηγύρι Κοιμήσεως της Θεοτόκου (14 Αυγούστου)
Πανηγύρι Αγιών Αποστόλων (29 Ιουνίου)
Γιορτή της Σαρδέλας (κατά την διάρκεια του καλοκαιριού)
Αρβανίτικος γάμος (κατά την διάρκεια των αποκριών)
Καπανδρίτι
Πανηγύρι  Αγίας  Παρασκευής  (τριήμερο  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  25,  26,  27 
Ιουλίου)
Καρναβάλι (τελευταία Κυριακή της Αποκριάς)
Μικροχώρι: Πανηγύρι Εννιάμερων της Παναγίας (διήμερο εκδηλώσεων)
Μαλακάσα
Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής (25 Ιουλίου)
Μήλεσι: Πανηγύρι Αγίος Τριάδος (κινητή Εορτή)
Rockwave Festival
Μαρκόπουλο Ωρωπού 
Πανηγύρι Ζωοδόχου Πηγής 
Νέα Παλάτια
Δρακοντοκτονία Αγίου Γεωργίου (ανήμερα της Εορτής)
Γιορτή της Σαρδέλας (Ιούλιος)
Διήμερη εκδήλωση Πολιτιστικού και Πνευματικού Ομίλου Νέων Παλατίων (Ιούλιος)



Πολυδένδρι 
Πανηγύρι της Παναγίας (14 Αυγούστου)
Φεστιβάλ  παραδοσιακών  χορών-  Λαογραφικός  Πολιτιστικός  Σύλλογος  Γυναικών 
Πολυδενδρίου (πρώτο Σάββατο Σεπτεμβρίου)
Θεατρική παράσταση από την θεατρική ομάδα Πολυδενδρίου (Ιούλιος ή Αύγουστος)
Καρναβάλι (τελευταία Κυριακή της αποκριάς)
Σκάλα Ωρωπού
Πανηγύρι Προφήτη Ηλία (διήμερο εκδηλώσεων στις 20 Ιουλίου)
Έθιμο της φωτιάς (Απόκριες)

Συκάμινο
Πανηγύρι για τον εορτασμό των πολιούχων Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στον 
προαύλιο χώρο της εκκλησίας, στην κεντρική πλατεία του χωριού (20 Μαϊου)
Μουσική εκδήλωση “The full moon party” στην Αγία Ελεούσα (Αύγουστος)
Αποκριάτικες εκδηλώσεις (τελευταία Κυριακή της Αποκριάς)
Χαλκούτσι
Καρναβάλι  (τελευταία  Κυριακή  της  αποκριάς)  από  τον  Σύλλογο  γυναικών 
Χαλκουτσίου
Ωρωπός
Πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας (16 Ιουλίου)
Κούλουμα (Καθαρά Δευτέρα)

Πρόσβαση στον Δήμο
1. Οδικώς μέσω της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
2. Μέσω της  γραμμής Πειραιάς-Αθήνα-Χαλκίδα του Προαστιακού Σιδηροδρόμου 

(ΟΣΕ) κατεβαίνοντας στους σιδηροδρομικούς σταθμούς Αφιδνών, Σφενδάλης και 
Αυλώνα. 

3. Μέσω των δρομολογίων Αθήνα-Σκάλα Ωρωπού και Αθήνα- Άγιοι Απόστολοι του 
ΚΤΕΛ Νομού Αττικής. 

Χρήσιμα Τηλέφωνα
Δήμος Ωρωπού: 22953-20300 (τηλεφωνικό κέντρο), 22950-79116, 22953-20384
Διεύθυνση: Λ.Χαλκουτσίου 50, 190 15, Σκάλα Ωρωπού
Δημοτική κοινότητα Αφιδνών: 22950-22883, 22950-23827, 22950-22227 (FAX)
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 6, 19014
Δημοτική κοινότητα Αυλώνα: 22953-20116, 22953-20118, 22950-41931 (FAX)
Διεύθυνση: Πλατεία Ζυγομαλά, 19011
Δημοτική κοινότητα  Καλάμου: 22953-20200, 22950-29480 (FAX)
Διεύθυνση: Πλατεία Καλάμου, 19014
Δημοτική κοινότητα Καπανδριτίου: 22950-52518, 22950-54258 (FAX)
Διεύθυνση: Πλ. Καπανδριτίου, 19014
Τοπική κοινότητα Μαλακάσας: 22950-98598, 22950-98596(FAX)
Διεύθυνση: Κήπων 1, 19011
Δημοτική κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού: 22950-32424, 22950-32376 (FAX)
Δημοτική κοινότητα Νέων Παλατίων: 22950-36571, 22950-36571 (FAX)
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου, 19015
Τοπική κοινότητα Πολυδενδρίου: 22950-52498, 22950-531076 (FAX)
Διεύθυνση: Ειρήνης, 19014
Δημοτική κοινότητα Σκάλας Ωρωπού: 22953-20350, 22953-20384 (FAX)
Τοπική κοινότητα Συκαμίνου: 22950-71792, 22950-71754(FAX)



Διεύθυνση:  Πλατεία Συκαμίνου, 19015
Δημοτική κοινότητα Ωρωπού: 22950-33925, 22950-36263 (FAX)

Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού: 22950-32100
Αστυνομικό Τμήμα Καλάμου: 22950-62218
Αστυνομικό Τμήμα Καπανδριτίου: 22950-52240
Αστυνομικό Τμήμα Αυλώνα: 22950-41356

ΚΕΠ Ωρωπίων: 22950-79081, 22953-20570
ΚΕΠ Μαρκοπούλου: 22950-32424, 22950-32208, 22950-32376
ΚΕΠ Μαλακάσας: 22950-29668
ΚΕΠ Καλάμου: 22953-20224, 22953-20225
ΚΕΠ Συκαμίνου: 22950-71110
ΚΕΠ Καπανδριτίου: 22950-52518
ΚΕΠ Αφιδνών: 22950-23778
ΚΕΠ Αυλώνα: 22953-20125

ΚΤΕΛ Ωρωπού: 22950-32216
ΤΑΞΙ Σκάλας Ωρωπού: 22950-31150
Λιμεναρχείο Ωρωπού: 22950-38271

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Αγροτικό Ιατρείο Σκάλας Ωρωπού: 22950-32260
Ιατρείο Αφιδνών: 22950-22600
Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου: 22950-52222
Δημοτικό Ασθενοφόρο: 210-7299000


