
 

 

 

 

Ο ALAN ROGERS ΚΑΙ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΟΤ: 

«Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ ΔΝΗΛΙΚΩΝ» 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 

 

 

 

 

 

ΠΑΚΔ ΒΟΡΔΙΟΤ και ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 

 

 

 

ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΔΠΙΜOΡΦΩΣΗ  

ΩΣΗΡΑΚΗ ΑΝΑΣΑΙΟ 

  



Ο ALAN ROGERS ΚΑΙ ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΟΤ: 

«Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ ΔΝΗΛΙΚΩΝ» 

 

ALAN ROGERS 

Από ηηο αξρέο ηνπ ’80 παξαηεξείηαη ζηηο επξσπατθέο ρώξεο, όπσο εμάιινπ ζε όιν 

ηνλ θόζκν, αικαηώδεο αλάπηπμε ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, εμαηηίαο ησλ ξαγδαίσλ 

κεηαβνιώλ ζην νηθνλνκηθό-ηερλνινγηθό θαη ζην θνηλσληθό-πνιηηηζκηθό επίπεδν. 

Απηόο είλαη κάιηζηα θαη ν ιόγνο πνπ έρεη αξρίζεη λα απαζρνιεί θαη ηνπο πνιηηηθνύο 

ζρεδηαζκνύο (Ληζζαβόλα, Μάξηηνο 2000 θαη Νίθαηα, Γεθέκβξηνο 2000, «Δπξσπατθή 

Κνηλσληθή Αηδέληα»). Σαπηόρξνλα, πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ζπλδένπλ ηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ κε ηε «δηά βίνπ παηδεία» γηα ηελ νπνία εθδειώλνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θπβεξλεηηθνί θαη κε θνξείο. Πνηα είλαη ινηπόλ ε δηαθνξά ηεο 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ από ηηο άιιεο κνξθέο εθπαίδεπζεο; Δίλαη ηόζν ζαθήο; Απηό 

είλαη έλα από ηα θεληξηθά εξσηήκαηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ Alan Rogers, Η Εκπαίδευζη 

Ενηλίκων, πνπ απνηειεί πξντόλ καθξόρξνλεο ζπιινγηθήο εκπεηξίαο ζην Σκήκα 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ ηνπ Παλ/κίνπ ηνπ Nottingham. 

Ο Alan Rogers αζρνιήζεθε ζπζηεκαηηθά κε ηε δηαθνξά ηνπ ηξόπνπ κάζεζεο 

ελειίθσλ θαη αλειίθσλ (2002α 2002   β 2003   α 2003   β). Έδσζε κάιηζηα ζηα δύν 

ηειεπηαία θείκελά ηνπ ηνλ ραξαθηεξηζηηθό ηίηιν “What is the difference?”. Η 

πξνζνρή ηνπ επηθεληξώλεηαη όρη ηόζν ζηηο λνεηηθέο δηαζηάζεηο ηεο καζεζηαθήο 

δηεξγαζίαο όζν ζηηο ζρέζεηο δηδάζθνληνο – δηδαζθνκέλσλ, γηαηί ζεσξεί όηη ζε απηό 

ην ζεκείν βξίζθεηαη ε ζεκαληηθή δηαθνξά. Υαξαθηεξηζηηθά, ππνζηεξίδεη (2003β) όηη 

ηα παηδηά εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε κε επίγλσζε όηη είλαη αθόκα αηειή 

ππνθείκελα (“δελ είλαη αθόκα, αιιά καζαίλνπλ λα είλαη ελήιηθνη”), θαηά ζπλέπεηα 

βηώλνπλ ηελ ηεξαξρηθή ζρέζε εμάξηεζήο ηνπο από ηνλ δηδάζθνληα σο κε 

αληηβαίλνπζα ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ εαπηνύ ηνπο. Όκσο, γηα ηνπο ελήιηθνπο ε απνδνρή 

ηνπ ξόινπ ηνπ αηεινύο ππνθεηκέλνπ θαη ε ζπλαθόινπζε εμάξηεζε από ηνλ 

δηδάζθνληα, αθόκα θαη αλ γίλεηαη κε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο, βηώλεηαη σο αληηθαηηθή 

πξνο ηελ ηαπηόηεηά ηνπο, πνπ, γηα πνιινύο, είλαη ηαπηόζεκε κε ηελ απηνλνκία, ηελ 

ππεπζπλόηεηα θαη ηελ σξηκόηεηα. Έηζη, νη ζρέζεηο πνπ δηακνξθώλνπλ κε ηνλ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ, αλ θαη πνηθίινπλ αλάινγα κε ηε ζπλείδεζε ηνπ εαπηνύ θαη ηνπ 

ξόινπ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο δύν πιεπξέο, είλαη, ζε θάζε πεξίπησζε, πνιύ πην 

ζύλζεηεο θαη αληηθαηηθέο από ηηο ζρέζεηο ηνπ παηδηνύ κε ην δάζθαιό ηνπ. ε θάζε 



πεξίπησζε σζηόζν, ζθνπόο ηνπ εθπαηδεπηή πξέπεη λα είλαη ε αύμεζε ηεο ηθαλόηεηαο 

απηνθαζνξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ε δεκηνπξγία ελεξγώλ πνιηηώλ (2005, ζ. 

33).  

Ο Α. Rogers απην-ηνπνζεηείηαη ζηελ 3ε γεληά ησλ αζρνινύκελσλ κε ηελ 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ. ηελ πξώηε εληάζζεη εθείλνπο (Malcolm Knowles, David 

Kolb, Patricia Cross) πνπ ζεσξνύζαλ όηη ε δηάθξηζε κεηαμύ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

θαη εθπαίδεπζεο κηθξόηεξσλ ειηθηώλ είλαη μεθάζαξε, ζηε δεύηεξε εθείλνπο πνπ (ζαλ 

ηνπο Stephen Brookfield θαη Mark Tennant) δηαηύπσζαλ ακθηβνιίεο γη’ απηόλ ην 

ζαθή δηαρσξηζκό, αιιά (πξνεθηείλνληαο ηνλ ηζρπξηζκό ηνπ Piaget γηα ηα ζηάδηα 

αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ) εμαθνινύζεζαλ λα πηζηεύνπλ πσο νη ελήιηθνη 

αλαπηύζζνληαη πέξα από ηα όξηα πνπ ηζρύνπλ γηα ηηο κηθξόηεξεο ειηθίεο. ηελ ηξίηε 

γεληά, ν ίδηνο ν Rogers δηαπηζηώλεη αθόκα κεγαιύηεξε ξεπζηόηεηα ζηελ αληίιεςε 

γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, αθξηβώο επεηδή γίλεηαη ζηαδηαθά 

θαλεξό θαη ζπλεηδεηό πσο ππάξρνπλ πνιύ κεγάιεο δηαθνξέο ζην εζσηεξηθό ηεο (π.ρ. 

σο πξνο ηηο κνξθέο εθπαίδεπζεο ή ηνπο ηδηαίηεξνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

καζαίλνπλ νη ελήιηθνη), αιιά θαη επεηδή έρεη απμεζεί πνιύ ν αξηζκόο ησλ ελειίθσλ 

πνπ παξαθνινπζνύλ ηππηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.  

Μάιηζηα, ζαλ ζπγγξαθέαο –κε βάζε ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ γηα πεξηζζόηεξα από 40 ρξόληα 

ζηελ Αγγιία θαη αιινύ– επηρεηξεί λα θαηεγνξηνπνηήζεη όιεο ηηο κνξθέο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ (ηππηθέο θαη άηππεο δξαζηεξηόηεηεο, ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο ή ζηνλ 3ν 

θόζκν).  

 

ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ :  Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ ΔΝΗΛΙΚΩΝ 

Σο βιβλίο ζσμπεριλαμβάνεηαι ζηη βάζη ζσγγραμμάηων Εύδοξος (κωδικός βιβλίοσ: 24102). Μπορείηε να 

διαβάζεηε ένα απόζπαζμα, ηα περιετόμενα και ηο οπιζθόθσλλο εδώ.  

 

Σν βηβιίν απηό απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε ζεώξεζε ησλ θπξίσλ ζεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ. Σν βηβιίν απηό απεπζύλεηαη ζε εθείλνπο 

πνπ εθπαηδεύνπλ ελειίθνπο είηε ζε επίζεκα νξγαλσκέλα πξνγξάκκαηα είηε 

εζεινληηθά ζε δηάθνξνπο θνξείο ή νξγαληζκνύο. Θα θαλεί ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηνπο 

έκπεηξνπο εθπαηδεπηέο, αιιά θαη ζε αλζξώπνπο ησλ νπνίσλ ε θύξηα απαζρόιεζε 

είλαη άιιε θαη νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηή πεξηζηαζηαθά ή ζε 

http://www.metaixmio.gr/images/evdoxos/24102.pdf


εζεινληηθή βάζε. Απεπζύλεηαη επίζεο ζε ζηειέρε πνπ νξγαλώλνπλ ή αμηνινγνύλ 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζε θξαηηθνύο θαη ηδησηηθνύο θνξείο. 

Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ βηβιίνπ ηνπ Alan Rogers είλαη όηη, από ηε κία, παξνπζηάδεη κηα 

βαζηά θαη δηαθσηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ ζεσξεηηθώλ δεηεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ θαη, από ηελ άιιε, ζπλδέεη ηελ επεμεξγαζία απηή κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο. 

Ο ζπγγξαθέαο εκπιέθεη, ζηελ πνξεία ηνπ βηβιίνπ, ηνλ αλαγλώζηε ζε κηα ζεηξά από 

αζθήζεηο, κέζα από ηηο νπνίεο ηνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα εθαξκόδεη ζηελ πξάμε 

όζα καζαίλεη. 

Σν βηβιίν γεληθόηεξα, ιηγόηεξν ζηεξίδεηαη ζε βεβαηόηεηεο θαη πεξηζζόηεξν 

αλαγλσξίδεη ηελ αζάθεηα ησλ όξσλ, ησλ δηαθνξώλ θαη ησλ πξνζδηνξηζκώλ ησλ 

πιαηζίσλ, αιιά θαη ηε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ αμηώλ πνπ πηνζεηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη. 

(Τπάξρεη αθόκα θαη ε αλαγλώξηζε ηεο δηαθνξάο αλάκεζα ζηα δύν θύια όζνλ αθνξά 

ηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε.)  

ε όιν ην θείκελν, πάλησο, είλαη θαλεξή ε πξόζεζε ηνπ ζπγγξαθέα λα βνεζήζεη 

λα γίλνπκε θαιύηεξνη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζπκβάιινληαο ζηελ αύμεζε ηεο 

θαηαλόεζήο καο γηα ην ηη αθξηβώο είλαη απηό πνπ θάλνπκε. Τπνζηεξίδεη, ινηπόλ, 

θαηαξρήλ πσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύκε πνηθηιία κεζόδσλ, ζπλδπαζκό άηππεο θαη 

ηππηθήο κεζνδνινγίαο ζηε βάζε ηεο θπζηθήο κάζεζεο («θπζηθό καζεζηαθό 

επεηζόδην») πνπ νη ίδηνη νη ελήιηθνη εθπαηδεπόκελνη έρνπλ πηνζεηήζεη ζην πέξαζκα 

ησλ ρξόλσλ κε ηελ επίδξαζε, όκσο, θαη ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο. Έρνπλ, άιισζηε, θη 

νη δπν ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπο.  

Απηή είλαη κία κόλν από ηηο πνιύ ελδηαθέξνπζεο ζπδεύμεηο πνπ πεηπραίλεη Η 

Εκπαίδευζη Ενηλίκων. Η ζπνπδαηόηεξε, όκσο, εμαθνινπζεί λα είλαη ε ζύλδεζε ηεο 

ζεσξίαο κε ηελ πξάμε. Έηζη, θαιύπηεη κε αμηώζεηο ηα θύξηα ζέκαηα ηνπ 

επηζηεκνληθνύ απηνύ πεδίνπ αιιά θαη ην ζύλνιν ελόο πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ. Μάιηζηα ην βηβιίν λνεηά ρσξίδεηαη ζε ηξεηο κεγάιεο ελόηεηεο:  

ηελ πξώηε (θεθ. 1-6) εμεηάδεηαη ε θύζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε δηάξθεηα ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, ηα κέξε πνπ 

εκπιέθνληαη (ελήιηθνη εθπαηδεπόκελνη θαη εθπαηδεπηέο) θαζώο θαη ηα δύν βαζηθά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν εθπαηδεπηήο ελειίθσλ: α) ε ηδηαηηεξόηεηα ηνπ 

πξνθίι ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη β) ε ζύγθξνπζε κεηαμύ ηεο αλάγθεο γηα 

απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε κάζεζε θαη ηαπηόρξνλν ζεβαζκό ηεο ελειηθηόηεηαο θαη ηεο 

απηνλνκίαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  



· ηε δεύηεξε ελόηεηα (θεθ. 7-9) αλαιύνληαη νη δύν θπξηόηεξνη ηξόπνη αληηκεηώπηζεο 

απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ: ε αμηνπνίεζε ηεο καζεζηαθήο νκάδαο απ’ ηε κηα, θαη 

κεγάιεο πνηθηιίαο ελεξγεηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ από ηελ άιιε. 

· ηελ ηξίηε ελόηεηα ηνπ βηβιίνπ (θεθ. 10-12) ζηόρνο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ 

εθπαηδεπηώλ ελειίθσλ ζηελ ππεξπήδεζε εκπνδίσλ, ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ηνπο, 

ζηελ ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα αλαπηύμνπλ ηε καζεζηαθή απηνλνκία ηνπο.  

Σν βηβιίν πεξηέρεη εθηόο από ηα ζεσξεηηθά αλαπηύγκαηα, θαη αζθήζεηο 

εξσηήζεηο-εξεζίζκαηα θαη θαηεπζύλζεηο γηα πεξαηηέξσ κειέηε, απνηειώληαο πιηθό 

γηα ζπζηεκαηηθή απηνκόξθσζε θαη νδεγό γηα πξαθηηθή εθαξκνγή. Τπάξρνπλ επίζεο 

πξαθηηθέο αζθήζεηο, δηαγξάκκαηα θαη πίλαθεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη 

σο ζεκεηώζεηο γηα θάζε θεθάιαην, ή/θαη σο δηδαθηηθό πιηθό ζε πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηώλ (πξόζσπν κε πξόζσπν ή θαη από απόζηαζε).  

Η Εκπαίδευζη Ενηλίκων γεληθόηεξα έρεη θαιή ξνή κε πνιιέο ππνθεθαιίδεο θαη 

ζε νξηζκέλα θεθάιαηα «ζπκπεξάζκαηα» πνπ αλαθεθαιαηώλνπλ θαη νδεγνύλ ηνλ 

αλαγλώζηε νκαιά ζηελ επόκελε ελόηεηα. Δπίζεο, παξαπέκπεη (ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

θεθαιαίσλ, ζε θαζέλα μερσξηζηά) ζ’ εθείλα ηα βηβιία πνπ ε αλάγλσζή ηνπο ζα 

ζπκπιεξώζεη ηηο γλώζεηο όζσλ επηζπκνύλ λα εκβαζύλνπλ πεξηζζόηεξν. Ωζηόζν, δελ 

είλαη έλα βηβιίν πνπ πξέπεη λα δηαβαζηεί γξακκηθά, από ηελ αξρή σο ην ηέινο, αιιά 

κάιινλ αμίδεη λα εκβαζύλεη θαλείο αλάινγα κε ηε ζπγθεθξηκέλε αλαδήηεζή ηνπ θάζε 

θνξά.  

Όια απηά επηβεβαηώλνπλ πσο ν A. Rogers, εθθηλώληαο από ηνλ δηθό ηνπ δηηηό 

ξόιν σο ζεσξεηηθνύ αιιά θαη εθαξκνζηή ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ, πέηπρε ην 

ζηόρν ηνπ («...δελ θηινδνμεί λα απνηειέζεη ζεσξεηηθό έξγν ή εθπαηδεπηηθό 

εγρεηξίδην… νύηε πξόθεηηαη γηα… έλαλ νδεγό γηα ην πώο λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο 

δπζθνιίεο») αθνύ ην βηβιίν ηνπ πεξηέρεη ζηνηρεία θαη απ’ ηα δύν: θαη ζεσξεηηθέο 

αλαθνξέο (θπξίσο ζηελ πξώηε ελόηεηά ηνπ), αιιά θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο (όπσο 

πρ.: «ε επγελήο ηέρλε ηεο “θαηάπλημεο” κηθξώλ νκάδσλ» ζην 7ν θεθ., «νη ξόινη θαη ν 

εθπαηδεπηήο – πνην ξόιν ζα παίμνπκε;» ζην 8ν θεθ., ή/θαη ε «αληηκεηώπηζε 

πξνβιεκάησλ ζηε καζεζηαθή νκάδα ελειίθσλ» ζην 9ν θεθ.). 

Μηθξή, σζηόζν, απόθιηζε από ηηο δεζκεύζεηο ηνπ ζηνλ πξόινγν απνηειεί ην 

γεγνλόο όηη ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη θαίλεηαη πσο πξνθύπηνπλ θαηεμνρήλ από ηελ 

Αγγιία θαη ιηγόηεξν από εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα δηαθνξεηηθά από ηα ακηγώο 

δπηηθά πξόηππα. Όκσο, αθξηβώο επεηδή ην βηβιίν έρεη δηεζλέο θνηλό, ζα άμηδε λα 

ιάβεη ππόςε ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα, βάζεη ησλ νπνίσλ άιισζηε 



πξνζδηνξίδεηαη θαη ε ελειηθηόηεηα θαζαπηή. Δπίζεο, ζηηο κεζόδνπο Δθπαίδεπζεο 

Δλειίθσλ ρξήζηκε ζα ήηαλ κηα αλαθνξά θαη ζηελ εθπαίδεπζε από απόζηαζε θαη ζην 

e-learning, πνπ απνηειεί ηελ ηειεπηαία εμέιημε ζηελ εθπαίδεπζε όισλ ησλ βαζκίδσλ 

θαη ειηθηώλ (είηε απηόλνκα είηε ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε). 

Θα άμηδε, ηέινο, ηνλ θόπν ν πίλαθαο πεξηερνκέλσλ λα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ηδηαίηεξα 

βνεζεηηθέο ζηελ αλαδήηεζε ππνθεθαιίδεο (θη όρη κόλν ηηο θεληξηθέο), ελώ θαη ηα 

«ζπκπεξάζκαηα» ζα ήηαλ ρξήζηκα ζε όια ηα θεθάιαηα (θαη όρη κόλν ζε νξηζκέλα). 

Βέβαηα, πξόθεηηαη γηα παξαηεξήζεηο πνπ επηβεβαηώλνπλ απιώο όηη ην βηβιίν απηό 

είλαη πηα θιαζηθό θαη γη’ απηό απηό πνπ πεξηκέλνπκε είλαη κία αθόκα αλαζεώξεζε 

θαη επαλέθδνζή ηνπ.  

Με ιίγα ιόγηα, ην βηβιίν ηνπ A. Rogers Η εκπαίδευζη Ενηλίκων είλαη 

επαλάγλσζην, ελδηαθέξνλ θαη δηαθσηηζηηθό. Γη’ απηό ίζσο απνηειεί βαζηθή επηινγή 

όζσλ αζρνινύληαη κε ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη έρεη ήδε δηεζλή αλαγλώξηζε. 

Άιισζηε, εδώ θαη αξθεηά ρξόληα βξίζθεηαη ζηελ πξνηεηλόκελε βηβιηνγξαθία πνιιώλ 

πξνγξακκάησλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (κεηαμύ απηώλ θαη ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ 

Παλεπηζηήκηνπ) ελώ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζε πνηθίια πεξηβάιινληα, ηόζν από 

δηδάζθνληεο, όζν θαη από ζρεδηαζηέο θαη δηνηθεηηθνύο ππεύζπλνπο πξνγξακκάησλ 

Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Άξζξν ηεο Θάληαο Αγγέιε 

 http://www.cyc-net.org/cyc-online/cycol-0104-muller.html 

 http://www.careersined.org/documents/prof-tech/Adult-learner-8.pdf 

 http://www.uc.pt/fmuc/gabineteeducacaomedica/recursoseducare/livro37 

 http://www.eaea.org/doc/dvv/56.pdf 

 http://www.metaixmio.gr/products/145--.aspx 

 http://hdl.handle.net/10795/1267 

 http://repository.edulll.gr/1267 

 http://neoellines.files.wordpress.com/2009/02/mez3.pdf 
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