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Ανάμεσα στα πολλά εμπορικά προϊόντα 
που ανταλλάσσονται μεταξύ Κρήτης και 
Αιγύπτου την Ύστερη Εποχή του Χαλ-
κού, η κεραμική είναι το προϊόν που 
συνήθως χρησιμοποιείται από τους αρ-
χαιολόγους ως εργαλείο χρονολόγησης 
και κυρίως για να συνδέσουν τη σχετική 
χρονολόγηση στο Αιγαίο με την «ασφα-
λέστερη» απόλυτη χρονολόγηση της Αι-
γύπτου. Η χρήση και η αξία της εισηγμέ-
νης μινωικής κεραμικής και των τοπικών 
απομιμήσεών της στην Αίγυπτο δεν έχει 
απασχολήσει ακόμα τους ερευνητές. 

Η Barrett αναγνωρίζει αυτό το «κενό» 
στην έρευνα και πραγματεύεται αυτό το 
θέμα στο άρθρο της. Για να κατανοήσει 
το ρόλο της μινωικής κεραμικής στην 
Αίγυπτο η συγγραφέας θέτει τρία ερω-
τήματα: προσπαθεί να δει γιατί οι Αιγύ-
πτιοι του Νέου Βασιλείου βρίσκουν την 
κεραμική αυτή «ωραία» και επιθυμούν 
να την αποκτήσουν, σε ποιες κοινωνικές 
τάξεις ανήκαν οι Αιγύπτιοι αυτοί και από 
πού μπορούσαν να την προμηθευτούν. 
Για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, 
πρώτα εξετάζει το αρχαιολογικό πλαίσιο 
όλων των μινωικών εισηγμένων αγγείων 
και των ντόπιων απομιμήσεών τους στην 
Αίγυπτο και στη συνέχεια συγκρίνει τη 
χρήση των αγγείων αυτών με τις αναφο-
ρές που γίνονται σε αυτά σε αιγυπτιακά 
κείμενα ή με τις απεικονίσεις μινωικών 
αγγείων σε τοιχογραφίες.

Ως αξία ενός αντικειμένου ορίζεται 
η σχέση μεταξύ της επιθυμίας για ένα 

αντικείμενο και της δυσκολίας για την 
απόκτησή του. Τα μεγάλης αξίας αντι-
κείμενα είναι αυτά τα οποία δεν μπο-
ρούν να αποκτηθούν εύκολα αλλά είναι 
σε μεγάλο βαθμό «επιθυμητά». Η προ-
σβασιμότητά τους εξαρτάται από τους 
περιορισμούς στη διανομή των αντικει-
μένων. Στην Αίγυπτο, οι περισσότερες 
εικονογραφικές αναφορές σε μινωικά 
εισηγμένα αντικείμενα ή οι αναφορές 
αυτών σε κείμενα προέρχονται από τα 
ανάκτορα και δεν αναφέρονται σχεδόν 
καθόλου στην κεραμική. Από αυτό και 
μόνο, από την έλλειψη αναφοράς στη μι-
νωική κεραμική από την ελίτ του Νέου 
Βασιλείου, φαίνεται η αντίληψη που 
είχαν οι Αιγύπτιοι για την αξία της μι-
νωικής κεραμικής σε σχέση με τα άλλα 
μινωικά αντικείμενα.

Η μελέτη της Barrett εστιάζει στη δη-
μοσιευμένη εισηγμένη μινωική κεραμι-
κή στην Αίγυπτο από τη ΜΜΙΒ περίοδο 
μέχρι την ΥΜΙΒ καθώς και στις ντόπιες 
απομιμήσεις. Αποκλείει εξ ολοκλήρου 
τη μυκηναϊκή κεραμική καθώς αυτή δι-
αφέρει από τη μινωική και ως προς τα 
σχήματα αλλά και ως προς τη λειτουργία 
της. 

Η μινωική κεραμική στην Αίγυπτο 
σχετίζεται με ευρύ φάσμα αρχαιολογι-
κών πλαισίων, όπως οι επιχώσεις των 
οικισμών και οι ιδιωτικοί τάφοι, και 
κατά συνέπεια χρήσεων. Παρόλο που η 
απόκτηση αυτών των κεραμικών μπορεί 
να ταυτιστεί με τον κοσμοπολίτικο χαρα-
κτήρα των Αιγυπτίων, αυτή δεν περιορί-
ζεται μόνο σε ανώτερους αξιωματούχους. 
Η ευρεία χρήση της μινωικής εισηγμέ-
νης κεραμικής και των ντόπιων απομι-
μήσεων από Αιγυπτίους διαφορετικών 
οικονομικών και κοινωνικών τάξεων 

δείχνει αντίστοιχα τη μεγάλη συμμετοχή 
Αιγυπτίων μέσων και ανώτερων κοινω-
νικά στρωμάτων σε διεθνή πολιτιστικά 
περιβάλλοντα.

Η Barrett υποστηρίζει ότι η παρουσία 
της καμαραϊκής και της λεπτότεχνης κε-
ραμικής της Ύστερης Εποχής του Χαλ-
κού σε οικιστικά και ταφικά αρχαιολο-
γικά πλαίσια φανερώνει ότι η μινωική 
κεραμική μπορούσε να αποκτηθεί από 
σχεδόν όλα τα κοινωνικά στρώματα και 
ότι δεν σχετίζεται αποκλειστικά με ένα 
κοινωνικό στρώμα ή μία ομάδα ανθρώ-
πων, όπως οι ανώτεροι αξιωματούχοι 
οι οποίοι έφτιαξαν τους τάφους με τις 
τοιχογραφίες των Κεφτιού. Επιπλέον, 
η παρουσία αυτών των κεραμικών σε 
οικισμούς φανερώνει τη χρήση τους ως 
αντικειμένων καθημερινής χρήσης πα-
ρόλο που είναι εισηγμένα προϊόντα και 
εμπεριέχουν την έννοια του εξωτικού και 
διαφοροποιημένου από το οικείο. 

Τέλος, η συγγραφέας καταλήγει ότι 
η χρήση της μινωικής εισηγμένης κε-
ραμικής είναι ένας τρόπος για να δείξει 
κάποιος σε ατομικό επίπεδο τον κοσμο-
πολίτικο χαρακτήρα και ενδιαφέρον του. 
Άλλες κατηγορίες εισηγμένων αντικει-
μένων που απεικονίζονται στις τοιχογρα-
φίες των Κεφτιού, όπως τα μεταλλικά 
αγγεία και τα υφάσματα, πιθανότατα να 
ήταν περιορισμένης χρήσης και άρα να 
σχετίζονταν με την ελίτ. Όσοι όμως δεν 
μπορούσαν να αποκτήσουν τα πραγματι-
κά μεγάλης αξίας αντικείμενα, που ταυ-
τίζονταν με την ελίτ, χρησιμοποιούσαν τη 
μινωική κεραμική για να δημιουργήσουν 
τη δική τους κοσμοπολίτικη ταυτότητα.
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