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Ο Μιχαήλ Εφέσιος και η επιστήμη των έμβιων όντων 

Ο Μιχαιλ Εφζςιοσ είναι ςχολιαςτισ του Αριςτοτζλθ που ςφμφωνα με μια νεότερθ κεωρία 

υπιρξε μζλοσ ενόσ κφκλου ςχολιαςτϊν τθσ βυηαντινισ πριγκίπιςςασ Άννασ Κομνθνισ, για 

τθν οποία ο ίδιοσ φαίνεται να ζτρεφε μάλλον ανάμικτα αιςκιματα. Έχει τεκεί ωσ 

αντικείμενο περαιτζρω ζρευνασ θ υπόκεςθ ότι ο Μιχαιλ Εφζςιοσ υπιρξε μακθτισ του 

Ιωάννθ Ιταλοφ προσ τον οποίο θ Κομνθνι ιταν ιδιαίτερα ςκλθρι, όπωσ φαίνεται ςε 

κεφάλαιο από τθν Αλεξιάδα τθσ. Στο πλαίςιο πάντωσ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ, ο Εφζςιοσ 

ςυνζγραψε ςχόλια για μζροσ των Ηθικών Νικομαχείων, ενϊ ςτον ίδιο κφκλο 

δραςτθριοποιικθκε και ο Ευςτράτιοσ Νικαίασ, μακθτισ του Ιταλοφ, τον οποίο τιμοφςε 

ιδιαίτερα θ Κομνθνι. Ωςτόςο θ ειδικότερθ πρωτοτυπία τθσ ςταδιοδρομίασ του Μιχαιλ 

Εφζςιου ςυνίςταται ςτα ςχόλια που ςυνζταξε για τα βιολογικά ζργα του Αριςτοτζλθ κακϊσ 

και ςτα πολφ ςφντομα ςχόλιά του για τα Πολιτικά. Από το ςχολιαςμό των βιολογικϊν 

ζργων, αυτόσ για το πρϊτο βιβλίο του Περί ζώων μορίων, του επιλεγόμενου «Λόγου περί 

μεκόδου» του Αριςτοτζλθ, παρουςιάηει ξεχωριςτό ενδιαφζρον. Ήδθ το Περί ζώων μορίων 

Αϋ μοιάηει αποκομμζνο από τα υπόλοιπα τρία βιβλία τθσ πραγματείασ κακϊσ 

επικεντρϊνεται ςε αυςτθρά μεκοδολογικά ηθτιματα. Στο κείμενο του Μιχαιλ Εφζςιου 

παρατθροφμε μια ςειρά εντοπιςμζνων πρωτοτυπιϊν και ερμθνευτικϊν επιλογϊν ςε ςχζςθ 

με το πρωτότυπο του Σταγιρίτθ. Αυτζσ αφοροφν, για παράδειγμα, ςτθ ςχζςθ παιδείασ και 

επιςτιμθσ ι τθν κατθγοριοποίθςθ των φυςικϊν και κεωρθτικϊν επιςτθμϊν. Ειδικότερο 

ενδιαφζρον παρουςιάηει ο ςχολιαςμόσ του τζλουσ του Περί ζώων μορίων Αϋ, του 

αποςπάςματοσ που αποκαλείται «Εγκϊμιο τθσ Βιολογίασ» και που χρθςίμευςε, για 

παράδειγμα, ϊςτε να υποςτθριχκεί θ κζςθ μιασ «ςτροφισ» του Αριςτοτζλθ προσ τισ 

εμπειρικζσ επιςτιμεσ, μακριά από τθν πρϊιμθ μεταφυςικι του περίοδο, όταν και ιταν 

επθρεαςμζνοσ από τον Πλάτωνα. Είναι πικανόν ότι ο Μιχαιλ Εφζςιοσ κατά τθν ανάλυςι 

του αςπάηεται μια πρϊιμθ ι πρωτο-κεωρία περί τθσ αποβλεπτικότθτασ, θ οποία του 

χρθςιμεφει ϊςτε να υπεραςπιςκεί μια ερμθνευτικι κατεφκυνςθ, που είναι διάφορθ μιασ 

κακαρισ φυςιοκρατικισ κεϊρθςθσ. Η κζςθ του Μιχαιλ Εφζςιου γίνεται ακόμθ πιο 

ανάγλυφθ, τζλοσ, αν τθν ςυγκρίνουμε με τισ απόψεισ περί επιςτιμθσ του για πολφ καιρό 

κεωροφμενου εςφαλμζνα ωσ δαςκάλου του, Μιχαιλ Ψελλοφ ι του ιατροφιλόςοφου 

Συμεϊν Σθκ. 

 


