
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1913

ΚΕΦΑΛΑ!ΟΝ Α'

Έξο δ α Γραφείων

"Αρϋρον 1.

ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΛαπανηΟέντα...................................................................Δρ. 6,977,80

” Α ρί}ο ον 2.

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΛαπανηΟέντα εις Οέρμανσιν καί φωτισμόν τοϋ Κα 
ταστήματος τής Εταιρείας. Δρ. 144,75

» » χάρτην καί τυπωτικά διαφόρων έν-
τύπων................................................... » 133,50

» » ταχυδρομικά τέλη καί έξοδα διαχει- 
ρίσεως 448,15

» )) καθαρισμόν τοϋ Καταστήματος τής 
Εταιρείας έτους 1913.................... 120 —

* * φόρον επιτηδεύματος των υπαλλήλων 
τής 'Εταιρείας................................... 261,90

» )) αξίαν θερινών ενδυμασιών τών δύο 
κλητήρων τής Εταιρείας . » 70,-

» » φύλακτρα χρεωγράφων τής'Βταιρείας. » 27,30
» » αξίαν ποσίμου ϋδατος Χαλκοκονδύλη. » 29,50
» » δικαίωμα ϋδατος τοϋ Καταστήματος 

τής Εταιρείας έτους 1913 .... » 80 —
)) » γραφικήν ϋλην................................... » 91,75
» δημοσιεύσεις εις τάς Εφημερίδας. » 87 —

Εις μεταφοράν.................... Δρ.

6,977,80

1,493,85
"87471,65
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26 Πρακτικά τον 1913

Έκ μεταφοράς .... Δρ. 8,471,65

"Αριίρον 3.

ΕΠΙΧΟΡΗΡΗΣΙΣ ΓΡΑ Μ ΜΑΤΕΩΣ

ΔαπανηΟέντα εις έπιχορήγησιν τοϋ Γραμματέως τοΰ
» » Διοικητικού Συμβουλίου .... Δρ. 720.— 720,—

”Αρϋ'ρον 4.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΑΠΑΝΑΙ

ΛαπανηΟέντα διά τάς έν τη Έταιρείφ επιστημονικός 
διαλέξεις, προβολάς φωτεινών εικό
νων κ.λ π. . . .................... Δρ 43,10 43,10

0,234,75

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Β\

”Ε ξ ο δ α βιβλιοθήκης.

*Άρβρον 1.

ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΔαπανηΌέντα..................................................................Δρ. 2,748,— 2,748,—·

”Αρβρον 2.

ΕΞΟΔΑ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΙΙΡΗΣΕΩΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΔαπανηΟέντα είς αγοράν βιβλίων.............................. Δρ 3,437,09
)) δετικά βιβλίων................................... )) 393,75

» » Οέρμανσιν και φωτισμόν Βιβλιοθήκης » 245,75
ft » γραφικήν ύλην και άλλα μικροέξοδα )> 100,70
)) )) έξοδα παραλαβής βιβλίων σταλέντων 

έκ τοΰ εξωτερικού......................... » 38,30 4,21 ,59
6 963,59

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

"Α ρϋρον μόνον

ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Δαπανηθέντα εις συνδρομάς εις περιοδικά καί βιβλία 
αρχαιολογικά.................................... Δρ. 433.— 433.—
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’Αναλυτικός απολογισμός εξόδων 27

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

“Εξοδα άνασκαφών και αγοράς αρχαίων.

”Λ ρϋρον 1.

ΑΝΑΣΚΛΦΑΙ ΚΑΙ ΠΛΣΛ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΑνασκαφαΙ Άμφιαρείον.

Δαπανηθέντα εις ήμερομίσθια εργατών καί τεχνιτών. Δρ. 1,416.75
» )) άποζημίωσιν τοΰ διευθύνοντος Έφό- »

ρου Β. Λεονάρδου . ... » 653,20
)) » οδοιπορικά αύτοΰ.............................. » 180,80
·· )) άποζημίωσιν διαχειριστοΰ Ν. 'Ράπτου » 323,30
» ft άξίαν υλικών γραφικής ύλης καί έρ-

γαλείων καί επισκευήν αυτών . Μ 84,30
)) » οδοιπορικά τεχνιτών καί εργατών . )) 135,70

ΑνασκαφαΙ εν Νικοπόλει Ήπειρον.

Δαπανηθέντα εις ήμερομίσθια έργατών Δρ. 3,004,—
» » άποζη μίωσιν διευθύνοντος συμβούλου
» )) ’Αλεξάνδρου Φιλαδελφέως .... » 370,—
ft )) οδοιπορικά αύτοΰ............................... » 418,-
)) ft άξίαν υλικών καί εργαλείων κα έπι-

σκευήν αυτών................................... ft 189,75
>. » οδοιπορικά μεταβάσεως είς Νικόπο-

λιν και επιστροφής συμβούλου Άθ.
Γεωργιάδου......................................... » 75,70

” )) έξοδα φωτογραφήσεως.................... ft 80,—

1ΑνασκαφαΙ εν Μυτιλήνη.

Δαπανηθέντα εις ημερομίσθια έργατών......................... Δρ. 765,60
» )» οδοιπορικά διευθύνοντος Εφόρου

Νικολ Κυπαρίσση......................... » 20,-
» ft άξίαν υλικών καί έπιδιορθωτικά έρ-

γαλείων .............................................. ft 20,—

Αναακαφαΐ εν Κεφαλληνία, δαπάναις 
τοΰ κ. A. Ε. Η. Goekoop.

Δαπανηθέντα εις ήμερ-μίσθια έργατών καί διαχειρι
στών τών άνασκαφών.................... Δρ. 1,254,75

)> » ήμερησίαν άποζημίωσιν τοΰ διευθύ-
ΕΙς μεταφοράν......................... Δρ. 1,254,75

2,791.05

4,137,45

805,00

7,737,10
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28 Πρακτικά τον 1013

Έκ μεταφοράς......................... Δρ. 1,254,75
νοντος τάς εργασίας του Γραμματέως
τής 'Εταιρείας................................ » 474,80

» » οδοιπορικά αύτοΰ εξ ’Αθηνών εις Κε
φαλληνίαν καί τάνάπαλιν καί έν Κε
φαλληνία .................................................» 80,70

» » ένοίκιον δυο μηνών.......................» 106,—
» » αξίαν καί μεταφορικά διαφόρων υλι

κών  » 36,45
» » έξοδα φωτογραφήσεως ...... 16,—

Δρ.

Αγορά κτημάτων προς άνασκαφάς.

Δαπανητέντα εις Ίωάννην Μουστόπουλον δι αξίαν οι
κιών αύτοΰ κειμένων έν τή όδφ Τρι
πόδων, άγορασϋεισών ύπό τής Εται
ρείας πρός ενέργειαν άνασκαφών. . Δρ 

» » Κ. Βαλσαμακην καί Ειρήνην χήραν
Π. Παναγιώτου διά τίμημα άγροϋ έν 
Καλάμφ άγορασΟέντος ύπό τής Ε
ταιρείας ............................................ »

u » συμβολαιογράφον Κ. Νίκαν διά συμ
βολαιογραφικά δικαιώματα αύτοΰ διά 
τήν σύνταξιν τοϋ συμβολαίου περί 
αγοράς τοϋ ανωτέρω άγροϋ. ...»

Διάφοροι έργασίαι

Δαπανηϋέντα εις σύμβουλον Κ. Ζηοίου δι' οδοιπορικά 
a a έξοδα αύτοΰ μεταβάντος εις διάφορα

μέρη τής Μακεδονίας πρός μελέτην 
τοπογραφίας διαφόρων αρχαιολογι
κών μερών........................ .... . . Δρ 407,70

. 7,100,—

800, —

40,-

” ΔρΟρον 2.

ΑΓΟΡΑ ΑΡΧΑΙΩΝ

Δαπανηϋέντα εις Θ. ΙΙαπαϊωάννου δι’ αξίαν άργυροΰ 
νομίσματος άγορασΟέντος διά τό Ε
θνικόν Μουσεΐον...............................Δρ. 25,—

7,737,10

1,1)74,70

7,010,—

407,70
18,050,50

25 — 
18Λ>84 50
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29

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Δημοσιεύματα.

"Αρϋρον μόον.

λ) Αρχαιολογική Εφημερίς 1912 (είςακολονύλησις εκδόοεως).

Αναλυτικός απολογισμός έξόδων

Δαπανηδέντα: ,
Εις Π. Δ. Σακελλάριον διά τυπωτικά 3ου και 4°ν τεύ

χους ........................................................................... Δρ. 1626,—
διαφόρους συγγραφείς δι' αμοιβήν αυτών ... a 1,125,— 

>ι άμαξαγώγια επιμελή ιοΰ έκδόσεως ’Εφημερίδας
καί λοιπά μικροέξοδα............................................. » 37,35

2) Αρχαιολογική Εφημερίς 1913.

Δαπανηδέντα:
Εις Π. Δ. Σακελλάριον διά τυπωτικά 1ου και 2ου τεύ

χους............................................................................Αρ
» διαφόρους συγγραφείς δι άμοιβάς αυτών. ...»
» Ελευθέριον Καζάνηνδι’άξίαν μεταλλογραφημάτων .»
» Β. Παπαγιαννόπουλον δι αξίαν φωτοτυπικών πι

νάκων.................... ..................................................>
» Λ Πετρίτσην διά φωτογράφησιν αρχαίων προς δη-

μοσίευσιν..................................................................»
» Στέφ. Στουρνάραν διά φωτογράφησιν αρχαίων

πρός δημοσίευσιν . ........................................ »
» Αίμιλ. Ζιλλιερόν δι’ έκπόνησιν πινάκων . . . . »
» μηχανικόν Α. Όρλάνδον δι' έκπόνησιν σχέδια

γραμμάτων................................... ................... »
» Ευάγγελον Ίωαννίδην διά σχεδίασιν σκιίφου. . »
» αμοιβήν των βοηθών περί τήν διαχείρισιν τής Έ-

φημερίδος..................... ................................... »
» Ά. Αρβανιτόπουλον διά φωτογράφησιν αναγλύ

φων Έλασσώνος....................,................................*
» ταχυδρομικά πρός αποστολήν των εντύπων εις κα-

διδρύματα καί εταίρους . .............................. »
» άμαξαγώγια έπιμελητοϋ έκδόσεως τής Έφημερί 

δος καί λοιπά μικροέξοδα................................... »

3) ’Αρχαιολογική Εφημερίς 1914.

ΕΙς φωτογρ. ’Αντώνιον Πετρίτσην δι’ αξίαν 88 φωτο-
Είς μεταφοράν........................ Δρ.

884,50
806,25
880.75

305,—

401,80

125,— 
110,—

100,— 
75,—

305 —

05, —

190.75 

17,55

2,788,35

4,296,60

7,084,95
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30 Ιΐρακτικά τον 1913

Έκ μεταφοράς .... 7,084,95
γραφικών πλακών άνασκαφών Άμφιαράου . . Δρ. 378,—

Εις ίδιον δι’ οδοιπορικά αυτού.............................................. » 68,30
» » δι’ Αξίαν 59 φωτογραφικών πλακών αρχαιοτή

των Ηπείρου....................................................... » 264,—
» » δι' οδοιπορικά αυτού. ........................................» 121,65 831,95

4) ’Αγορά χάρτου διά την εκδοσιν τής Δρχ. ’Εφημερίδας.

Δαπανηθέντα:
Εις αξίαν χάρτου, ναύλον καί μεταφορικά αύτού, άπο- 

σταλέντος έκ Βιέννης υπό G. Roeder διά τήν έκ-
δοσιν τής Έφημερίδος. ... .....................Δρ. 1,481,95 1,481,95

5) Πρακτικά Εταιρείας 1912.

Δαπανηθέντα :
Εις II. Δ. Σακελλάριον διά χάρτην καί τυπωτικά 500 

άντιτύπων μετά ιδιαιτέρων άντιτΰπων διά τούς
συγγραφείς................................................... Δρ. 1,524,50

» Ελευθέριον Καξάνηνδι’άξίανμεταλλογραφημάτων » 397,05
» Ά. Γαζιάδην διά φωτογράφησιν άρχαίων ...» 60,—
» ταχυδρομικά τέλη αποστολής τών Πρακτικών εις

καθιδρύματα καί 'Εταίρους....................................» 160,20 2,141,75

β) Σύγγραμμα Έφορον Αρβανιτοπονλου 
«Περί στηλών Παγασοών».

Δαπανηθέντα :
Εις Joli. Hamboeck δι’έκτύπωσιν πινάκαιν Παγασών. Δρ. 3,677,85 

» Χατζή-Σάββαν διά λιθαγράιρησιν καί έκτύπωσιν
8 πινάκων..................................................................» 960,—

» Πάλλην καί Κοτζιάν διά προμήθειαν χάρτου . . » 306,65
» Στ. Ξενόπουλον καί Κυριακίδην δι’ έκπόνησιν

σχεδιαγραμμάτων.........................  » 98,—
» ναύλον άποστολής αντιτύπων πινάκων έξΕυρώπης. » 67,55
» αξίαν φωτογραφικών πλακών.................................... » 44,—
» τελωνισμόν πινάκων . .  » 16,70 5,170,75

16,711,35
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'Αναλυτικός απολογισμός έξόδων 31

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΣΤ

διάφορα έξοδα.

"Άρ&ρον 1.

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Δαπανηβέντα εις κατανάλωσιν χαρτοσήμου πρός έξό- 
φλησιντών χρηματικών ενταλμάτων τής 
συνδρομής τοϋ Δημοσίου κατά τόν Νό
μον ΓΨΚΘ' 1910. ,......................... Δρ. 200,—

Άριίρον 2.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Δαπανηθέντα διά τήν σύνταξιν τοϋ πρφην κλητήρος 
τής Εταιρείας Κ. Πάνου κατά τό άρθρον 
45 τοϋ’Οργανισμού πρός δρ. 81 μηνιαίους Δρ 972,—

”^4ρ$ρθ7’ 3.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΛΑ

ΛαπανηίΙέντα εις έξοδα πένθιμου διακοσμήσεως τοϋ 
Καταστήματος τής Εταιρείας έπί τφ θα- 
νάτφ τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως Γειορ-
γίου τοϋ Α'..................................... . Δρ

» εις συνδρομήν τής 'Εταιρείας διά τήν
άνέγερσιν τοϋ άνδριάντος τής Α. Μ. τοϋ
Βασιλέως Κωνσταντίνου.........................»

» εις συνδρομήν τής Εταιρείας εις τήν Κεν
τρικήν ’Επιτροπήν περιθάλι|ιεως . . »

» ε’ις συνδρομήν τής ‘Εταιρείας διά τά ύπό
τήν προστασίαν τής Α. Μ. τής Βασιλίσ-
σης Σοφίας Νοσοκομεία......................... · »

» εις αξίαν στεφάνου κατατεθέντος έπί τοϋ
νεκρού τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως ...»

» εις αξίαν δύο χειμερινών ενδυμασιών διά
τούς κλητήρας τής Εταιρείας .. . »

» εις έξοδα κηδείας άποβιώσαντος τέκνου
κλητήρος τής Εταιρείας.............................. »

» εις Φ. Καστόρχην διά δικηγορικά δικαι
ώματα αύτοΰ έπί υποθέσεων τής Εται
ρείας ............................................................ »

Εις μεταφοράν.....................Δρ. 8.955,60

647,60

5000,-

2,000,—

1,000 - 

80, — 

108,— 

50,—

70,—

200 —

972,—

1 172,-
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32 Πρακτικά τον 1913

Έκ μεταφοράς . . . . Δρ 8,955,60 
εις Ε. Κωστόπουλον διά συμβολαιογρα
φικά δικαιώματα αΰτοϋ διά τήν σύνταξιν 
συμβολαίου περί αγοράς οικιών Ί. Μου- 
στοπούλου κατά τό Ώδεΐον Περικλεούς. » 53,—
εις άποζημίωσιν Μπόσδα διά την άνάρ- 
τησιν αρχαιολογικών εικόνων έν τώ Κα-
ταστήματι τής Εταιρείας.................... » 59,—
εις "Εφορον Ά. Άρβανιτόπουλον δι’όδοι- 
πορικά επανόδου του έκ Βόλου εις ’Αθή
νας ένεκα τής έπιστρατεύσεως, μεταβαί- 
νοντος εις τό έν 'Ρώμη ’Αρχαιολογικόν 
Συνέδριον ώς αντιπροσώπου τής Εται
ρείας .............................................................» 30,70

» εις αξίαν υφάσματος καί έπένδυσιν ενός
ανακλίντρου του Καταστήματος τής 'Ε
ταιρείας κ.λ.π................................................. » 28,80

» εις κλητήρα τής Εταιρείας Θ. ΙΙαπαίω-
άννου δι’ έξοδα αΰτοϋ γενόμενα διά τήν 
εΐσπραξιν τών εισφορών τών έν Άί)ή- 
ναις εταίρων διά τό έτος 1913 ...» 25,—

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ

”Αρ&ρον μόνον.

ΕΞΟΔΑ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Λαπανηθέντα εις φωτισμόν τοϋ Καταστήματος κατά
Δεκέμβριον π έ....................................... Δρ. 39,35

» εϊς μικροέξοδα τέϋν γραφείων άπό 26Νο
εμβρίου—31 Δεκεμβρίου π. έ. . . » 8,85

» είς έπένδυσιν τραπέζης τοΰ Γραφείου
τοϋ Συμβουλίου κατά Δεκέμβριον π. έ. . » 10,—

» είς αξίαν λιθοκόλλης διά τήν συγκόλλη*
σιν ΙΙαγασαίων στηλών κατά Αύγουστον 
1912........................................................» 28,85

1,172,—

9,152,10
10,324,10

87,05
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