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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η μελέτη των κεραμίδων ξεκίνησε στo πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής με
τίτλο «Η Αρχιτεκτονική του Ιερού του Ερμή και της Αφροδίτης στην Κάτω Σύμη Βιάννου»1. Η
μελέτη συνεχίστηκε για αρκετό χρονικό διάστημα με συχνές επισκέψεις στις αποθήκες
του Μουσείου Ηρακλείου. Ευχαριστώ θερμά την Προϊσταμένη της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ηρακλείου Δρ. Βασιλική Συθιακάκη και ιδιαίτερα την Προϊσταμένη του
Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Ηρακλείου κα Ιωάννα Σερπετσιδάκη για την υποστήριξη και την ευγενή
βοήθειά τους. Ευχαριστώ τους φύλακες αρχαιοτήτων Σταύρο Αμανάκη και Βαγγέλη
Μοιραδωράκη για την έμπρακτη καθημερινή συμπαράστασή τους στο χώρο των
αποθηκών. Ευχαριστώ επίσης τους φίλους αρχαιολόγους Δρ. Κωστή Χριστάκη και κα
Καίτη Αρχοντάκη για την πολύτιμη ανταλλαγή απόψεων επί επιστημονικών θεμάτων
σχετιζομένων με τη μελέτη των κεραμίδων. Πάνω απ' όλα όμως είμαι ευγνώμων στις
ανασκαφείς του Ιερού του Ερμή και της Αφροδίτης στη Σύμη της Βιάννου, Αγγελική
Λεμπέση και Πολύμνια Muhly Μεταξά, όχι μόνο για τη διάθεση του υλικού αλλά και για
τη στοργική επικοινωνία, τη συνεχή επιστημονική υποστήριξη, την επισήμανση σημείων
προς περαιτέρω διερεύνηση και τη διάθεση όλων των στοιχείων και συμπερασμάτων,
δημοσιευμένων και μη, της εκ μέρους τους συνεχιζόμενης αρχαιολογικής μελέτης.
Θεωρώ ευτυχή συγκυρία την σημαντική εξέλιξη, κατά τα τελευταία χρόνια, των
συστημάτων ψηφιακής απεικόνισης των αντικειμένων, τόσο ως προς τις παρεχόμενες
δυνατότητες, όσο και ως προς την ευκολία χειρισμού τους. Η αξιοποίηση των
συστημάτων τρισδιάστατης ψηφιακής απεικόνισης2 συνετέλεσε, κατά τη μελέτη των
κεραμίδων, στην καλύτερη κατανόηση του σχεδιασμού και των τεχνικών λεπτομερειών
της κατασκευής τους.
Η μεν πρώτη προσέγγιση στην κατάταξη των κεραμίδων από το Ιερό του Ερμή και
της Αφροδίτης στη Σύμη της Βιάννου, επιχειρήθηκε στη διδακτορική μου διατριβή3, η
παρούσα όμως, αναθεωρημένη και συμπληρωμένη, μελέτη τους εκπονήθηκε κυρίως
κατά τη διάρκεια των βραχυχρόνιων εκπαιδευτικών αδειών (επιδημιών) που έλαβα από
την υποστελεχωμένη Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων
Δωδεκανήσου, όπου υπηρετώ, και αισθάνομαι υποχρεωμένος στον Προϊστάμενο μου κ.
Γεώργιο Καρυδάκη και στους υπόλοιπους συναδέλφους μου για την υποστήριξή τους και
το βάρος που ανέλαβαν κατά τη διάρκεια των απουσιών μου.

Ζαρίφης 2008.
Στην παρούσα μελέτη έγινε χρήση του λογισμικού Rhino_6™, υποστηριζόμενου από κάρτα γραφικών
Nvidia Quadro™ P5000.
3
Ζαρίφης 2008, 296-300.
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