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Το κτήμα Καμπά, μια πολύ παλιά ιστορία που… παραμένει επίκαιρη. 

Η ανακοίνωση έχει σκοπό να αναδείξει πώς μια σειρά πολιτικές αποφάσεις, που 
κατέληξαν σε διοικητικές πράξεις, διαμόρφωσαν ένα νομικό πλαίσιο άλωσης της 
αγροτικής γης στην περιοχή των Μεσογείων και ειδικά στο κτήμα Καμπά, σε όφελος 
της κερδοσκοπίας. 

Περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 

Ιστορικό δημιουργίας του πρώτου αγροτοβιομηχανικού συγκροτήματος στην 
περιοχή της Ανατολικής Αττικής, του εργοστασίου και των κτημάτων Καμπά, που 
επηρέασε αποφασιστικά το χαρακτήρα της αγροτικής καλλιέργειας στα Μεσόγεια. 
Ματαιωμένες και επιτυχημένες απόπειρες αλλαγής των χρήσεων γης. 
Πρωτοβουλίες πολιτών. Κήρυξη διατηρητέου του εργοστασίου Καμπά με 
περιβάλλοντα χώρο έκτασης 23,5 στρεμμάτων. 
Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το κτήμα Καμπά. 
Αναφορά στις περιβαλλοντικές, χωροταξικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
της κατασκευής του προτεινόμενου εμπορικού κέντρου 90.000 τ.μ. από τη REDS, 
εταιρεία real estate του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 
Αποφάσεις της δημοτικής αρχής Παλλήνης. 
 
Εναλλακτική πρόταση του κινήματος:  

Το κτήμα και το εργοστάσιο Καμπά, κατασκευασμένο το 1904, χώρος στον οποίο 
δοκιμάστηκαν νέες για την εποχή τους πρωτοπόρες παραγωγικές δραστηριότητες, 
είναι ο τελευταίος που θα ήταν κατάλληλος για τη δημιουργία ενός mall. Αποτελεί 
σημείο ανάδειξης του χαρακτήρα της Ανατολικής Αττικής από κοινού με τον 
βιομηχανικό χώρο του Λαυρίου, τους παραδοσιακούς οικισμούς των Μεσογείων, 
τον αρχαιολογικό χώρο και βιότοπο της Βραυρώνας και τον Μαραθώνα. 

Σε αυτή την κατεύθυνση μπορούν να αξιοποιηθούν οι χρήσεις του διατηρητέου 
εργοστασίου, όπως με ίδρυση θεματικού μουσείου για τα κρασί, μουσείου 
αρχαιοτήτων των Μεσογείων που ανασκάφηκαν κατά την κατασκευή της Αττικής 
Οδού, εκθετήριο προϊόντων ελληνικής γης και τεχνικής, χώρους πολιτισμού και 
εστιατόρια. 

Η γειτνίαση με το αεροδρόμιο θα υποστήριζε την αποδοτική και μακρόβια 
οικονομική πορεία μιας τέτοιας λύσης. Η δική μας επιθυμία… και μάλλον και του 
Ανδρέα Καμπά που το δημιούργησε θα ήταν να λειτουργήσει σαν αντι-mall. Να 
παρουσιάζονται προτάσεις κοινωνικής οικονομίας, να στεγάζεται η ηθική τράπεζα, 
να δοκιμάζονται εναλλακτικές οικολογικές προτάσεις για τη βελτίωση της ζωής μας 
με σεβασμό στη φύση και οικονομία των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. Να 
στεγαστεί ΤΕΙ τροφίμων και ποτών με πειραματικούς αμπελώνες και αντίστοιχη 
βιβλιοθήκη. 
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