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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:  1) Την Υπουργό Αθλητισµού και Πολιτισµού  

 Θέµα:  «Οικονοµική Κατάρρευση του Μουσείου Ελληνικού Θεάτρου-
ΚΜΕΕΘ» 

Το  Μουσείο Ελληνικού Θεάτρου που φέρει επίσηµη ονοµασία   «Κέντρο 
µελέτης και έρευνας του Ελληνικού θεάτρου - Θεατρικό Μουσείο»  (ΚΜΕΕΘ-
ΘΜ) ιδρύθηκε το 1938 από την Εταιρία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων επί 
προεδρείας Θεόδωρου Συναδινού.   Η σηµασία του ΚΜΕΕΘ Μουσείου στην 
προβολή του νεοελληνικού θεάτρου είναι ιδιαίτερα σηµαντική καθώς έχει 
δύο πτέρυγες µε αίθουσες που περιλαµβάνουν πλήθος εκθεµάτων.  

Επίσης το ΚΜΕΕΘ διαθέτει αίθουσα αρχείων στην οποία συντελείται 
ψηφιοποιηµένη προβολή της ιστορίας και της σύγχρονης παραγωγής του 
ελληνικού θεάτρου µε δεδοµένο ότι περιλαµβάνει περίπου 27 χιλιάδες 
φωτογραφίες και 1000 ώρες οπτικοακουστικού υλικού. Επιπρόσθετα, το 
ΚΜΕΕΘ διαθέτει βιβλιοθήκη και οργανώνει εκπαιδευτικά προγράµµατα 
θεατρικού ενδιαφέροντος. Επί της ουσίας, το ΚΜΕΕΘ αποτελεί το µοναδικό 
Εθνικό Θεατρικό Μουσείο στην Ευρώπη συνιστώντας αναπόσπαστο τµήµα 
της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονοµιάς που διαθέτει η χώρα µας. Για τους 
ανωτέρω λόγους, το ΚΜΕΕΘ επιχορηγούνταν αποκλειστικά την περίοδο 
2007-2012 από το υπουργείο Πολιτισµού παρότι δεν αποτελεί εποπτευόµενο 
φορέα αυτού.  

Έκτοτε, η επιχορήγηση σταµάτησε µε συνέπεια τη συσσώρευση χρεών ύψους 
περίπου 1,8 εκατοµµυρίων ευρώ λόγω αδυναµίας εξυπηρέτησης πάγιων 
λειτουργικών αναγκών όπως καταβολή µισθών. Σήµερα, το ΚΜΕΕΘ αφενός 



δεν µπορεί να λάβει ασφαλιστική ή φορολογική ενηµερότητα και αφετέρου η 
διοίκηση αυτού έχει παραπεµφθεί σε δίκη για χρέη προς το δηµόσιο. 
Σύµφωνα µε το από 16/10/2018 δηµοσίευµα της ειδησεογραφικής 
ηλεκτρονικής σελίδας iefimerida.gr, το υπουργείο Πολιτισµού εµφανίζεται 
έτοιµο να διευθετήσει την κατάσταση προβαίνοντας σε συνάντηση µε τους 
εργαζόµενος και εκποιώντας δύο οικήµατα που αποτελούν δωρεές προς το 
ΚΜΕΕΘ.  

Επειδή το ΚΜΕΕΘ κατέχει τεράστιο υλικό, φωτογραφίες, κριτικές, 
χειρόγραφα, δακτυλόγραφα θεατρικά έργα καθώς και ψηφιοποιηµένο 
αρχείο  αποτελώντας το µοναδικό θεατρικό µουσείο επί ευρωπαϊκού 
εδάφους,  

Επειδή κρίνεται επιβεβληµένη η διευθέτηση των χρεών προς το δηµόσιο που 
συσσωρεύθηκαν λόγω της διακοπής της κρατικής χρηµατοδότησης,  

Ερωτάται η αρµόδια υπουργός:  

- Για ποιο λόγο σταµάτησε το 2012 η τακτική κρατική επιχορήγηση του 
υπουργείου σας προς το ΚΜΕΕΘ;  

- Υφίσταται πρόθεση για επανέναρξη της επιχορήγησης του ΚΜΕΕΘ µε 
δεδοµένο ότι αποτελεί το µοναδικό Εθνικό Θεατρικό Μουσείο στην 
Ευρώπη αποτελώντας αναπόσπαστο τµήµα της σύγχρονης ελληνικής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς; 

- Αληθεύουν δηµοσιεύµατα περί διευθέτησης εκ µέρους του υπουργείου 
Πολιτισµού και Αθλητισµού των χρεών που έχουν δηµιουργηθεί λόγω 
διακοπής της κρατικής χρηµατοδότησης; Εάν ναι, µε ποιο τρόπο;  

- Υπάρχει σχεδιασµός για επανέναρξη της τακτικής επιχορήγησης του 
ΚΜΕΕΘ; Εάν όχι, υφίσταται πρόθεση για την καταβολή ετήσιου ποσού 
σχετικά την κάλυψη του κόστους συντήρησης της ανεκτίµητης θεατρικής 
συλλογής; 

- Είναι αληθές ότι το υπουργείο σας εξετάζει τη δυνατότητα µετατροπής 
του ΚΜΕΕΘ από ΝΠΙΔ σε ΝΠΔΔ;   
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