
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 1914

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Α'

Εξοδα Γραφείων.

’Άρΰρον 1.

ΜΙΣΘΟΙ ΠΡΟΣΩΙΙΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Δαπανηθέντσ....................... ......................................... Δρ· 7,680,—

’Άρθρον 2.

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

Δαπανηθέντα εις

» »
» »

»

θέρμανσιν καί φωτισμόν τοΰ Κατα
στήματος ..........................................
χάρτην καί τυπωτικά διαφόρων έν
τυπων................................................
ταχυδρομικά τέλη καί έξοδα δια-
χειρίσεως..........................................
καθαρισμόν τοϋ Καταστήματος . . 
φόρον έπιτηδεύματος τών υπαλλή
λων τής 'Εταιρείας..........................
αξίαν θερινών ένδυμασιών των κλη
τήρων τής 'Εταιρείας......................
φΰλακτρα χρεωγράφων τής' Κ ταιρείας 
Δημαρχιανδιά δικαίωμα ΰδατος τοϋ
Καταστήματος έ. έτους...............
γραφικήν ϋλην..................................
δημοσιεύσεις εις τάς έφημερίδας. . 
Μ. Χαλκοκονδύλην διά προμήθειαν 
ΰδατος................................................

Δρ

»

Εΐξ μεταφοράν ...... Δρ.

197,70

186,50

241,55
150,65

263,35

90,—
57-

80,
32,15
40,-·

34,50
1,373,40

7,680,-

7,680,-
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28 Πρακτικά τον 11)14.

Έκ μεταφοράς ...................Αρ. 1,373,40 7,680,-

Εφημερίδα «Άθήναι» 
συνδρομήν..................

διά έτησίαν
18,— 1,391,40

Άρ&ρον 3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΙΙΣΙΣ ΤΟΤ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ

Δαπανηθέντα εις έπιχορήγησιν του Γραμματέως τοΰ
Διοικητικού Συμβουλίου..................Δρ. 720.— 720, —

"Αρ&ρον 4.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΑΠΛΝΑΙ

ΔαπανηΟέντα διά τάς έν τ[| Εταιρεία επιστημονικός 
διαλέξεις, προβολάς φωτεινών εικό

νων κλπ..................·.........................Δρ. 87.— 87,—
Δρ. 9,878,40

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Β·

Εξοδα βι&λιοά'ήκης

’Ά ρ&ρον 1.

ΜΙΣΘΟΙ 1ΙΡΟΣΩΙΙΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Δαπανηθέντα.................................................................Δρ. 2,460,— 2,460,—

” Αρϋρον 2.

ΕΞΟΔΑ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΙΙΣΕΩΣ ΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Δαπανηθέντα είς αγοράν βιβλίων.............................Δρ. 3,399,80
» » δετικά βιβλίων.............................. » 530,50
» <■ θέρμανσιν καί φωτισμόν τής Βι

βλιοθήκης  » 300,—
» ? ταχυδρομικά καί λοιπά μικροέξοδμ. Δρ. 41,80 4,272,10

”6,732,10
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Αναλυτικός άπολογισμός εξόδων ‘2 9

ΚΕΦΑΛΑ10Ν Γ'

’Άρϋρον μόνον.

ΣΪ'ΝΛΡΟΜΛΙ ΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Λαπανηθέντα είς συνδρομής εις περιοδικά καί βιβλία
αρχαιολογικά..................................... Δρ. 120,— 120. -

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Εξοδα άνασκαφών καί αγοράς αρχαίων.

” Αρΰρον 1.

ΑΝΑΣΚΑΦΑ1 ΚΑΙ ΠΑΣΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ανασκαψη παρά τονς ανατολικούς πρόποδας της ' Ακροπόλεως

Λαπανηθέντα είς ημερομίσθια εργατών καί καρρα-
γωγέων...............................................Δρ. 9,832,90

» » άποζημίιοσιν τού έπιτηρητοϋ διαχει-
ριστοΰ Χρήστου Ήλιοπούλου ... » 952.75

» » οδοιπορικά τοΰ διευθύνοντος Συμ
βούλου Γ1. Καστριώτου. ..... » 120,—

» » φωτογραφικήν εργασίαν.................. » 56, —
» - αγοράν οπυρίδων, σχοινιού κλπ . . » 101,45
» » έπισκευήν εργαλείων........................ » 8,70 11,071,80

Ανασκαψη τον κτιριον τον καλονμένον Μενδρεοέ

Δαπανηθέντα είς ημερομίσθια εργατών καί καρρα-
γωγέων...............................................Δρ. 10,104,25

» » άποζημίωσιν τοΰ έπιτηρητοϋ διαχει-
ριστοϋ Χρήστου Ήλιοπούλου ... » 886.45

» Έμμ. Κοκόλην διά τήν κατεδάφισιν
τοΰ κτιρίου...................................... » 500,—

» » δημοσίευσιν δημοπρασίας περί κατε-
δαφίσεως.......................................... » 10,—

* » άποζημίωσιν φύλακος Σταύρου Μο-
νηφόρου. .......................................* 123,25

Είς μεταφοράν.................... Δρ. 11,623,95 11,071,80
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Πρακτικά τον 1914,30

Έκ μεταφοράς................... Δο. 11,623,95 11,071,80

Δαπανηθέντα εις αγοράν και επισκευήν διαφόρων ερ
γαλείων............................................... » · 29,90

» » αγοράν σπυρίδων, σχοινιού καί λοι
πών υλικών....................................... » 43,70

» » αξίαν καί τοποθέτησιν ξύλινης θύρας
επί τής εισόδου του άνασκαφέντος 
χώρου................................................. » 15,65 11,713,20

’Ανασχαφη έν Νιχοπόλει Ήπειρον.

Λαπανηθέντα εις ημερομίσθια εργατών...................... Λρ. 1,252,—
» οδοιπορικά καί άποζημίωσιν τού 

διευθυνοντος Συμβούλου Άλεξάνδ. 
Φιλαδελφέως..................................... 424,10
επισκευήν οικήματος τού Δημοσίου 
έν Πρεβέζη πρός φύλαξιν τών αρ
χαιοτήτων........................................... » 150, -

* » ήμερομίσθια Παναγ. Κουρεμένου διά 
τήν φύλαξιν τών αρχαιοτήτων . . . » 181.50

* αξίαν καί επισκευήν εργαλείων καί 
προμήθειαν υλικών.......................... » 50,80

» » φωτογραφικήν εργασίαν.................. » 00,-

Ανασκαφαί εν Πέλλιη Μακεδονίας.

Δαπανηθέντα εις ήμερομίσθια εργατών................... Λρ 455,25
» » οδοιπορικά καί άποζημίωσιν του 

διευθυνοντος Εφόρου Γ. Οικονόμου. » 140,-
» » έξοδα φωτογραφήσεως................... » 12,15
» αγοράν ειδών γραφικής Ολης. . . . » 13,75
» » » διαφόρων υλικών καί έργαλ. » 7,40

» μεταφοράν τών ευρημάτων έκ ΓΙέλ 
λης εις Θεσσαλονίκην...................... » 3,25

Σχεδιαγράφησις ανασκαφών Αμφιαρείου

Λαπανηθέντα εις ημερομίσθια εργατών................... Δρ. 12, -
* άποζημίωσιν τοΰ διευθυνοντος Συμ

βούλου Β. Λεονάρδου...................... >> 20,-
* » οδοιπορικά μετάβασεως αυτού εις 

Άμφιάρειον καί επιστροφής. . . . 35,20
Εις μεταφοράν................... Λρ.

2,118,40

037,80

67,20
25,608740
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Αναλυτικός άπολογισμός έξόδων 31

Έκ μεταφοράς................... Δρ. 25,608,40
'Αγορά κτημάτων στρός άνασκαφάς.

Λαπανηθέντα εις 'Ελένην Λ. Βασιλείου διά τίμημα μι- 
κρας οικίας αυτής κείμενης παρά τήν 
οδόν Θρασύλλου, ήν ήγόρασεν ή 
Εταιρεία πρός έξακολούΰησιν των 
εκεί έκτελουμένων άνασκαφών . . » 1800. —

» Κωνστ. I. Μαλτέζον διά τίμημα οι
κοπέδου αύτοΰ κειμένου εντός τοΰ 
σχεδίου τής κωμοπόλεως ΝέωνΨαρ- 
ρών. δπερ ήγόρασεν ή Εταιρεία 
πρός ενέργειαν ανασκαφών ύπό τοΰ 
Υπουργείου Ιίαιδείας αντί ίσου πο

σού καταβληθέντος τΓ] Εταιρεία ύπό 
τοΰ'Υπουργείου πρός έκτέλεσιν άνα- 
σκαφών έν Άθήναις.......................Δρ. 700.—

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε

Δημοσιεύματα.

"Αρΰρον μόνον.

1J Αρχαιολογική Εφημερίς 1913 (έξακολον&ησις έκδόσεως).

2,500,— 
28,10ίήΪ0

Δαπανηθέντα:
Εις ΙΕ Δ. Σακελλάριον διά τυπωτικά 3ου καί 4ου τεύ

χους ............................................................................ Δρ. 1,307,—
» διαφόρους συγγραφείς των άρθρων τοϋ 3ου καί

4ου τεύχους δι’ άμοιβάς αύτών............................. » 1,075,—
» ταχυδρομικά τέλη αποστολής των τευχών είς κα

ί) ιδρύματα καί εταίρους εξωτερικού. ..·... » 75.70
άμαξαγ.ΰγια έπιμελητοΰ έκδόσεως τής Άρχαιολ.
Έφημερίδος............................................................... » 14,50 2,472,20

2) Αρχαιολογική Εφημερίς 1914.

Δαπανηθέντα:
Είς Π. Δ. Σακελλάριον διά τυπωτικά 1ου καί 2ου

τεύχους .... ................................................ Δρ. 1,325,—
» διαφόρους συγγραφείς τών άρθ ρον τοϋ 1ου καί

2ου τεύχους δι’ άμοιβάς αύτών............................ » 1,016,25
» Ελευθέριον Καζάνην διά κατασκευήν διαφόρων

μεταλλογραφημάτων.............................................. » 874,80
Είς μεταφορά.........................Δρ. 3,216,05 2,472,20
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/Γρακπκά του 191432

Εκ μεταφοράς................... Δρ. 3,216,05
Εις Β. Παπαγιαννόπουλον διά έκτύπωσιν διαφόρων

φωτοτυπικών πινάκων............................................. » 300, -
» Ε. Gillieron δΓ έκπόνησιν διαφόρων πινάκων. . » 150.—
» αμοιβήν του βοηθού περί τήν έ'κδοσιν τής Έφη-

μερίδος Ιωάννου Κασσελίδου.............................. » 135, —
» Γ. Χατζή - Σάββαν διά έκτύπωσιν διαφόρων λιθο

γραφικών πινάκων.................................................. » 655,—
» “Αντώνιον Πετρίτσην διά φωτογράφησιν διαφόρων

αρχαιοτήτων πρός δημοσίευσιν.............................. » 616,10
» ταχυδρομικά αποστολής τών τευχών είς καθιδρύ-

ματα καί Εταίρους εξωτερικού........................... » 56,95
» αρχιτέκτονα Α Όρλάνδον διά έκπόνησιν σχεδια

γράμματος άνασκοφής Ωδείου Περικλεούς ... » 60,—
-> Στ Ξενόπουλον διά έκπόνησιν σχεδιαγραμμάτων

αρχαιοτήτων Σέσκλου καί Μητροπόλεως .... » 30, -
» Α. Άρβανιτόπουλον διά κατασκευήν 12 μεταλλο

γραφημάτων έπιγραφών Περραιβίας................... » 37,—
» άμαξαγώγια έπιμελητοϋ έκδόσεως Έφημερίδος . » 5.90

2,472,20

5,262,-

■'}) Πραχτίχά 1913

Δαπανηθέντα:
Εις Ελευθέριον Καζάνην διά κατασκευήν διαφόρων

μεταλλογραφημάτων.............................................. Δρ 407,95
» φωτογράφον ’Αντώνιον Πετρίταην διά φωτογρά-

φησιν διαφόρων αρχαιοτήτων πρός δημοσίευσιν. » 112,— 519,95

4) Σύγγραμμα έφορον Λ. ’Αρξανιτοζτονλον «περί στηλών IΙαγασών».

Δαπανηθέντα.
Είς Ελευθέριον Καζάνην διά κατασκευήν διαφόρων

μεταλλογραφημάτων..............................................Δρ.
» ’Α. Άρβανιτόπουλον διά φωτογράφησιν στηλών

καί ερειπίων 1 Ιαγασών  ............................... »
» ίδιον δι’αξίαν λιθοκόλλης πρός σιιγκόλλησιν στηλών »

1(56,60

120,—
31,85 318,45

8.572,60
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'Αναλυτικός άπολογιομός έξόδων 33

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Διάφορα έξοδα.

"Α ρ§ρον 1.

ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ

Δαπανηθέντα εις κατανάλωσιν χαρτοσήμου πρός έξό 
φλ,ησιν τοΰ χρηματικού εντάλματος τής 
συνδρομής τοΰ Δημοσίου τής α' εξα
μηνίας τοΰ έτους 1914 κατά τόν Νό
μον ,ΓΨΚΘ' 1910..................................Δρ_____ 100,-- 100. —

”Αρ&ρον 2.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Λαπανηθέντα εις σύνταξιν τοΰ πρώην κλητήρος τής 
'Εταιρείας Κ. Πάνου κατά τό άρθρον 
4δ τοΰ ’Οργανισμού πρός δραχ. 81 μη-
νιαίως........................ >...................... Δρ. 972,— 972,—

”Αρύρον 3. 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ

Δαπανηθέντα εις αξίαν δύο εικόνων των Α. Α. Μ. Μ.
τοΰ Βασίλειος καί τής Βασιλίσσης διά 
τήνμεγάληναίθουσαν τοΰ Καταστήματος Δρ. 76, -

» είς συνδρομήν εις τόν Σύλλογον πρός
προστασίαν τής ύγιείας τής μαθητών . » 500, -

» είς συνδρομήν είς τό Ταμεΐον τής προ-
σωρινής Κυβερνήσεως τής Αυτονόμου 
’Ηπείρου πρός ένίσχυσιναύτοΰ .... » 1,000,-

» είς συνδρομήν είς τήν Επιτροπείαν πρός
συλλογήν έράνωνδιά τήνπερίθαλψιντών 
γυναικοπαιδών τής Αυτονόμου ’Ηπείρου. » 500,-

» εις συνδρομήν είς Κεντρικήν Επιτροπήν
πρός συλλογήν εράνων υπέρ των σεισμο
παθών τής επαρχίας Θηβών.............. » 100,—
είς συνδρομήν είς τόν έξ Ηπείρου ιερέα
Χρ. Κωνσταντίνου κακοποιηθέντα καί 
ληστευθέντα έν Ήπειρο) ΰπό τών ’Αλ
βανών ............... ...................................... » 10,—

Είς μεταφοράν................... Λρ. 2,180,—

3
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34 Πρακτικά τοϋ 1914.

Έκ μεταφοράς......................Δρ.
Δαπανηθέντα εις τόν έν ταϊς άνασκαφαϊς τής Εται

ρείας παρά τούς ανατολικούς πρόποδας 
τής Άκροπόλεως άσθενήσαντα εργάτην 
Π. Άνδρεάκον προς νοσηλείαν αΰτοϋ - »

<> εις αξίαν στέφανου κατατεθέντος επί
τής σοροΰτοϋ συμβούλου τής 'Εταιρείας
’Αθανασίου Κατριβάνου....................... »

» εις άντικαταστασιν καί προσθήκην ειδών
ηλεκτρικού ρεύματος τοϋ Καταστήμα
τος τής Εταιρείας.................................. »

» εις Φίλιππον Ποθητόν διά τήν προσθή
κην έπί των έν τφ Καταστήματι φωτο
γραφιών αρχαίων μνημείων επιγραφών
Ελληνικών............................................. »

» εις Σύμβουλον Π. Καστριώτην δι’ ημε
ρομίσθια εργατών, οδοιπορικά καί άπο- 
ζημίωσιν αύτοϋ διά τήν εις Ίσθμίαν 
μετάβασίν του πρός έξέτασιν τής άνακα- 
λυφθείσης δεξαμενής παρά τφ φρέατι
τοϋ Νέρωνος.......................................... »

» είς συμβολαιογράφον II. Γενοβέλην διό
συμβολαιογραφικά δικαιώματα αύτοϋ 
διά τήν σύνταξιν διαφόρων συμβολαίων. »

» είς Ήλίαν Τομπρόπουλον δι' αξίαν 25
μετάλλινων θηκών πρός τοποθέτησιντών 
φωτογραφικών πλακών τής Εταιρείας. »

» είς Ν. Σάρδην δι’ αξίαν καλύμματος
τραπέζης αιθούσης συνελεύσεων. ... »

» είς Γεώργιον Νταμαδάκην δι’ επισκευήν
20 έκ τών καθισμάτων τοϋ Καταστήμα
τος τής Εταιρείας ............................... »

» είς Λ. Ραφτάνη διά χάρτην καί τυπωτικά
προσκλητηρίων καί φακέλλων διά τήν 
περί τοϋ ‘Ωδείου τοϋ Περικλεούς διάλε-
ξιν τοϋ κ. Αντιπροέδρου............ »

» είς κλητήρα τής Εταιρείας Θ. Παπαϊω
άννου δι άποζημίωσιν αύτοϋ διά τάς 
εισπράξεις τών εισφορών τών εταίρων
έτους 1914....................................... »

» είς Εφημερίδα «Άθήναι» διά δημοσιεύ
σεις περί άντικαταστάσεως τοϋ έπιμελη-

Είς μεταφοράν................... Δρ

2.186,

10,

60,

91,15

100,—

49.61.

156,-

40.

45,51

22, —

27.-

25, -

2,812,25

1,072,-

1,072,—
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’Αναλυτικός Απολογισμός εξόδων.

"Εκ μεταφοράς................... Δρ. 2.812,25
τοΰ τής έκδόαεως τής ‘Αρχαιολογικής 
Έφημερίδος.......................................... » 20,—

Δαπανηθέντα εις ’Αλέξανδρον ΓΙαπαοπΰρον διά μηχα- 
νογράφησιν τοΰ πορίσματος τής Επι
τροπείας τοΰ καθορισμού 'Ελληνικών 
τοπωνυμιών Μακεδονίας καί Ηπείρου. » 27,70

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ

’Άρΰρον μόνον.

ΕΞΟΔΑ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Δαπανηθέντα εϊς Εταιρείαν Αεριόφωτος διά κατανά-
λωσιν ηλεκτρικού ρεύματος πρός φωτι
σμόν τοΰ Καταστήματος κατά τήν 4ην 
τριμηνίαν π. έτους 1913...................... Δρ. 142,15
εις "Εταιρείαν ’Αεριόφωτος διά προμή
θειαν 900 οκάδων κώκ ψιλού πρός θέρ- 
μανσιν τοΰ Καταστήματος κατά ’Οκτώ 
βριον π. έτους ...................................... » 77,25
εις δικηγόρον τής "Εταιρείας Φ. Κα- 
στόρχην διά δικηγορικά δικαιώματα καί 
έξοδα αύτοϋ επί διαφόρων υποθέσεων 
τής 'Εταιρείας...................................... » 420,-
εις Μ. Χαλκοκονδύλην διά προμήθειαν 
ποσίμου ϋδατος κατά τό παρελθόν έτος 
διά τό Κατάστημα τής "Εταιρείας . . » 22,50
εις διάφορα μικροέξοδατήςδιαχειρίσεως 
τών Γραφείων κατά Δ/βριον π. έτους. » 12.40
εις έκτελωνισμόν δοκιμαστικών εγχρώ
μων εικόνων Παγασών κατά Δεκέμ 
βριον π. έτους...................................... 0.50
εις επισκευήν ηλεκτρικής συσκευής τοΰ 
Καταστήματος...................................... » 5, -
εις προμήθειαν δαδιού διά τάς θερ
μάστρας .................................................. 2 3.—

1,072,-

2.859,95
"37981,95

35

088,80
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