
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Γλυκές παιδικές αναμνήσεις, τα καλοκαιρινά απογεύματα 
κάτω από τα πεύκα, η ώρα του βιβλίου, να ανοίγει η πόρτα 
του μαγικού κόσμου αυτού του μεγάλου παραμυθά....

Αίσωπος, ο δάσκαλος, ο ταχυδακτυλουργός που με λέξεις 
μεταμορφώνει ζώα σε ισότιμους συνομιλητές των ανθρώ-
πων,τους δίνει τη δύναμη της διδαχής, της γνώσης και της 
ηθικής.

Όταν ο Οδυσσέας μού άνοιξε τη δική του πόρτα, των δικών 
του μύθων, όλος αυτός ο κόσμος γέμισε πάλι νοσταλγικά την 
καρδιά μου με τον ίδιο θαυμασμό.

Ζωντάνεψε και πάλι μπροστά μου ο υπέροχος κόσμος ενός 
κώδικα ηθικής, και συνάμα ανακάλυψα το πόσο σύγχρονα 
μηνύματα και εφαρμογές περνούσαν από αυτά τα αρχέτυπα 
πρότυπα συμπεριφοράς.

Χρωστώ στον Οδυσσέα, εκτός από ένα μαγικό ταξίδι σε ξεχα-
σμένες εποχές και πανανθρώπινες αξίες, αυτή τη μοναδική 
ικανότητα που έχει σαν άνθρωπος και σαν συγγραφέας να σε 
γεμίζει ενθουσιασμό, ελπίδα, αισιοδοξία και δύναμη.

Γι’ αυτό και για άλλα πολλά, σ’ ευχαριστώ, Οδυσσέα, άξιε με-
λετητή και ερμηνευτή του μεγάλου δασκάλου, που με πήρες 
μαζί σ’ αυτό το ταξίδι.

ΛΙΑΝΑ ΒΟΥΡΑΚΗ
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FOREWORD

Sweet memories of childhood, summer afternoons, sitting in 
the shadows of pine trees… The perfect book time… A door 
opens and a journey begins, in the magical world of a great 
storyteller. 

Aesop, the teacher, the magician that elevates animals to 
peers of men, gives them the power of teaching, of knowl-
edge and ethics. 

When Odyssefs invited me to his journey, of his own myths, 
this magical world filled my heart, once again, with the same 
amazement. 

There came to life, once again, the wonderful world of an 
ethics that defied time, making me to realize how timely and 
pertinent are these archetypes of behavior. 

I am indebted to Odyssefs for this sublime wandering to long-
passed days and universal values. And I must credit him a 
unique ability, both as a person and a writer, to communicate 
enthusiasm, hope, optimism and strength of character. He is 
indeed a formidable interpreter of the great teacher. 

I thank you, Odyssefs, for taking me with you in this magical 
odyssey. 

LIANA VOURAKIS 
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Ο
ι μύθοι του Αισώπου έχουν απλότητα, χάρη, 
αλληγορικό και ηθικοδιδακτικό χαρακτήρα. 
Δίνουν στα ζώα ανθρώπινες ιδιότητες, ψυχή 
και λαλιά. Ιδεολογία τους είναι η αποδοκιμα-
σία του κακού στις πιο αντιπροσωπευτικές 
μορφές του: της βίας, της απάτης, της αυθαι-

ρεσίας, της προδοσίας, της ματαιοδοξίας, της αλαζονείας, της 
ψευδολογίας, της πλεονεξίας, της πονηριάς. Η αποδοκιμασία 
επιχειρείται άλλοτε με αναφορά στη Θεία Δίκη, άλλοτε με τη 
διαπίστωση του παραλογισμού του κακού και με τη γελοιοποί-
ησή του. Ο Αίσωπος παρατηρεί τα ζώα συντονίζοντάς τα με 
τον ανθρώπινο βίο και γράφει απλά, άμεσα, με επιστημοσύνη. 
Εξάλλου η επιστήμη είναι παρατήρηση, έρευνα και εξαγωγή 
συμπερασμάτων.
Η πειραματική εφαρμογή του ανθρωπομορφισμού και των μύ-
θων στη διά βίου εκπαίδευση αποτελεί την έρευνα που ξεκινά 
με αυτό το βιβλίο.
Η διά βίου εκπαίδευση αναζητά νέες μεθόδους διδασκαλίας. Η 
πληθώρα της πληροφορίας, συχνά άτακτης, μαζί με το απρό-
βλεπτο των εξελίξεων κάνουν απαραίτητη την αναφορά σε πα-
ραδοσιακές αξίες. Ο Αίσωπος δίνει αυτή την ευκαιρία με έναν 
οικολογικό, γραφικό, παραβολικό, ευχάριστο, πρωτόγονο και 
εκπαιδευτικό τρόπο. Ο τρόπος που «λειτουργούν» οι άνθρωποι, 
το «θαύμα» ή η «τιμωρία» των πράξεών τους είναι εμφανή στα 
«αποτελέσματα» των οικονομικών και κοινωνικών  τους δρα-
στηριοτήτων. Με παρατηρητικότητα μπορεί κανείς να εξάγει 
συμπεράσματα, αυτό που έκανε ο Αίσωπος, παρατηρώντας 
τη χλωρίδα και την πανίδα της Ελλάδας. Τελικά, η αισθητική 
αποκτά ένα νέο νόημα, απογυμνωμένη από τη χωρίς λόγο πε-
ριπλοκή των απλών εννοιών.
Η ιδέα του βιβλίου είναι η συνέργεια  των μύθων του Αισώπου, 
της τέχνης, της κριτικής γραφής με τη Διά Βίου Εκπαίδευση. 
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The Aesopian myths are characterized by simplicity, 
grace, and the power to shape, through allegory, eth-
ical behavior. Animals are given human-like attributes, 
soul and speech. Their ideology focuses indenounc-
ing evil in its most representative forms: violence, de-
ception, unreasonableness treason, vanity, arrogance, 

falsehood, greed, roguery. The denouncement is achieved some-
times with reference to the Divine, while others with pointing out 
evil’s absurdity and ridiculing it. Aesop observes animals, he incor-
porates them to human life and writes about them in a way that is 
simple, direct, almost scientific. For science is, indeed, observation, 
research and deduction. 

The experimental application of anthropomorphism and the Ae-
sopian myths to life-long learning is the subject of a research that 
begins with this book. 

Life-long education is in need of new teaching methods. The abun-
dance of incoming information, frequently unstructured, together 
with the unpredictability that characterizes our modern world, ne-
cessitate recourse to traditional values. Aesop gives us this oppor-
tunity with his quasi-primitive allegories, but with great eloquence 
and educational intent. The way that people act, the “miracle“ and 
the “retribution“ are all apparent in the results of their economic 
and social activities. By observing Greece’s flora and fauna –just as 
Aesop did–, one can reach to valuable conclusions. And then, aes-
thetics acquires new meaning, free from pointless complications of 
simple notions. 

The central idea of this book is the synergy of Aesopian myths, art, 
and critical writing with life-long learning. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα περισσότερα έχουν γραφτεί ή ειπωθεί. Έτσι, ο εκσυγχρονι-
σμός των παλαιών δείχνει να είναι η «καινοτομία». 
Το βιβλίο αυτό είναι μια γόνιμη μίμηση των μύθων του Αισώπου. 
Προσπαθεί να παρασύρει τον αναγνώστη σε έναν μύθο, σε έναν 
αυτοσχεδιασμό και ένα αίνιγμα που ο καθένας, σύμφωνα με τις 
δικές του εμπειρίες, καλείται να λύσει. Έτσι, στο facebook, στη 
σελίδα  Οδυσσέας Κόλλιας - Odyssefs Kollias, ο αναγνώστης 
καλείται να γράψει τις δικές του εμπειρίες, γνώμες και τον δικό 
του μύθο, ώστε η νέα έκδοση του βιβλίου να περιέχει σύγχρο-
νους μύθους!

Ο δικός μου μύθος.
Οδυσσέας, με περιπέτειες, με απρόβλεπτες καλοτυχίες και 
κακοτυχίες των οποίων την αντιστοιχία βρήκα στους μύθους. 
Οικογένεια, φίλοι, σπουδές, εργασία, έρωτες, όλα, είχαν τη 
λάμψη και την απάτη τους. Όλα ήταν χρήσιμα, τα πιο δύσκολα 
πιο χρήσιμα. Τα προγραμματισμένα αναιρέθηκαν, έγιναν όμως 
άλλα. Το απρόοπτο χρονολόγησε τη ζωή. Πονηριά, αθωότη-
τα, εγωισμός, ταπείνωση, πλεονεξία, επάρκεια, δημιουργία, 
τεμπελιά.
Εύχομαι να είναι ένα ευκολοδιάβαστο, αινιγματικό, διδακτικό 
και βιωματικό βιβλίο για την προσωπική και επαγγελματική 
ζωή του αναγνώστη.

ΥΓ. Τις ευχαριστίες μου στην Ειρήνη, που παιδικοί φίλοι, φτιάξαμε μαζί μύ-
θους. Την ευχαριστώ που με έφερε κοντά στη Λιάνα Βουράκη και της εύχομαι 
ο μύθος της ζωής της να είναι καλότυχος.
Ευχαριστώ θερμά τη Λιάνα, η οποία γενναιόδωρα μου χάρισε κομμάτι της 
αισιόδοξης, περήφανης αισθητικής της που μόνο με ηθικές αξίες μεταφρά-
ζεται. Της εύχομαι να πετάει πάνω από την Ελλάδα με καλούς καιρούς και 
να βλέπει μόνο όμορφα τοπία. 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

BOOK AISOPOS B.indd   9 26/5/2015   7:59:26 μμ

INTRODUCTION
Most things have already been written or said. Thus, modern-
izing the old seems as “novelty“. 
This book is a productive replication of Aesop’s myths. It seeks 
to entrain the reader to a myth, an improvisation, an enigma 
that each one is called to solve according to his own experi-
ences. Readers are invited to write their own myths at the writ-
er’s Facebook page, Odyssefs Kollias – Οδυσσέας Κόλλιας, so 
that in its next edition the book will contain modern myths!

My own myth
An Odyssefs with my own odyssey, with unexpected strokes of 
luck and misfortunes, reflections of which I found in Aesop’s 
myths. Family, friends, education, jobs, lovers – all had their 
sparkle, all had their falsity. All were useful – the more diffi-
cult, even more so. The scheduled ones were cancelled, while 
others, unplanned, happened. The unforeseen quantified the 
life time. Cunningness, innocence, egotism, humility, greed, 
adequacy, creativity, laziness. 
I hope that this book will offer a pleasant yet educative expe-
rience to its readers. 

PostScript: I owe my gratitude to my long-time friend Irene Daifas for the 
myths we have created together since we were young. I must also thank her 
for bringing me in contact with Liana Vourakis and I wish her all the best in 
her own myth. I must also thank Liana, who generously gave me a piece of 
her illustrious, optimistic aesthetics that can only be described with ethical 
terms. I wish her to fly over Greece with fair weather, always seeing beautiful 
landscapes. 

Odyssefs Kollias



BOOK AISOPOS B.indd   10 26/5/2015   7:59:26 μμ



Ο Αίσωπος, ο Ανθρωπομορφισμός  
και η Διά Βίου Μάθηση

Η εργασία του Οδυσσέα Κόλλια «Ανθρωπομορφισμός, Μύθοι 
του Αισώπου και η Ωφέλειά τους στην Επαγγελματική Κατάρ-
τιση μέσω της Εγρήγορσης των Memes*» παρουσιάστηκε στο  
Συνέδριο της Academy of International Business AIB-South 
East USA, στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, τον Οκτώβριο του 
2014. Δημοσιεύτηκε στο Journal of Higher Education Theory 
and Practice (ISSN# 2158-3595),  volume 15(2), τον Απρίλιο του 
2015.
Η εργασία παρουσιάζει μια νέα μεθοδολογία για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, σύμφωνα με την οποία οι μύθοι του Αισώπου γίνονται 
η αφορμή για τη διδασκαλία των αρχών της επιχειρηματικότη-
τας. Επίσης μελετά και παρουσιάζει τη συνέργεια ανάμεσα στην 
παράδοση (μύθοι του Αισώπου), στις επιχειρηματικές πρακτικές 
και στην επαγγελματική κατάρτιση, αναδεικνύοντας  πώς δια-
φορετικοί τομείς «συνεργάζονται» για έναν κοινό στόχο. 
Τα μιμίδια* αφυπνίζονται και οι αναμνήσεις των συμμετεχόντων 
συνεισφέρουν στη βαθύτερη κατανόηση της ορθής επιχειρη-
ματικής συμπεριφοράς στο κοινωνικό πλαίσιο. Ο συμβολισμός 
που αντιπροσωπεύεται από τον ανθρωπομορφισμό (ανθρώπινη 
συμπεριφορά των μη-ανθρώπων) ανυψώνει τον άνθρωπο και 
βοηθά τη συνέργεια διαφορετικών τομέων, όπως: η ιστορία, η 
παράδοση, η κατάρτιση, η επιχειρηματικότητα, η αφήγηση, η 
διασκέδαση, η μόδα, το εμπόριο και η επιστήμη.

* Μιμίδια ή memes είναι τα πολιτιστικά genes, τα γονίδια κουλ-
τούρας που «φέρει» ο άνθρωπος.
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Aesop, Anthropomorphism  
and Life-Long Learning

The writer’s thesis on “Anthropomorphism, Aesopian Myths 
and Their Benefits in Professional Education Through the 
Awakening of Memes*“ has been presented at the confer-
ence of the Academy of International Business AIB-South East 
USA, held at Florida University, October 2014. It has also been 
published in Journal of Higher Education Theory and Practice 
(ISSN# 2158-3595), volume 15(2), April 2015. 
The thesis describes a new methodology for Adult Education, 
according to which the Aesopian myths provide a means for 
teaching entrepreneurship principles. It also studies the syn-
ergy between tradition (Aesop’s myths in particular), business 
practices and professional education, demonstrating how 
these different strata “cooperate“ for a common goal. 
Memes* are aroused, and the participants’ memories contrib-
ute to an in-depth understanding of what constitutes proper 
business behavior in the social context. The symbolic power 
of anthropomorphism (human behavior of non-human crea-
tures) elevates man and reinforces the synergy between dif-
ferent strata of life, such as history, tradition, education, entre-
preneurship, commerce, science, entertainment and fashion. 

*Memes are “cultural genes“ – the elemental carriers of cultural in-
formation between humans. 



1. Ο λαγός και η χελώνα  – Βιασύνη 

2. Ο ψεύτης βοσκός – Επικοινωνία της επιχείρησης

3. Η αλεπού με την κομμένη ουρά – Συγκριτικό πλεονέκτημα 

4. Ο γάϊδαρος και το σκυλάκι – «και εγώ το ίδιο» μάρκετινγκ 

5. Ο γεωργός και το παγωμένο φίδι – Φήμη

6. Ο ξυλοκόπος και ο Ερμής – Εντιμότητα 

7. Ο χειμώνας και η άνοιξη –Εξωστρέφεια

8. Το καλάμι και η ελιά –Niche marketing

9. Ο τόνος και το δελφίνι –Περιβάλλον επιχείρησης

10.   Η καλιακούδα και τα περιστέρια –Φιλοσοφία επιχείρησης

11. Πατέρας και κόρες –Συγχρονισμός

12. Ο κόρακας και η αλεπού. -  Κολακεία

13. Ελάφι και λιοντάρι. -  Δυνατά και αδύνατα σημεία

14. Το μερμήγκι και το περιστέρι – Ευγνωμοσύνη – Νευρομάρκετινγκ

15. Ο κοιμισμένος σκύλος και ο λύκος – Διαχείριση κρίσης

16. Η ουρά και το κεφάλι του φιδιού – Διοικητικές ικανότητες

17. Ο γιδοβοσκός και τ’ αγριοκάτσικα – Ισότιμη διαχείριση πελατών

18. Τα παιδιά του γεωργού που μάλωναν – Συνέργεια

19. Οι οδοιπόροι και το τσεκούρι – Συνυπευθυνότητα

20. Ο άνθρωπος και ο Δίας – Κοινή λογική- Boston matrix

21. Ο φιλάργυρος – Αποθησαύριση

22. Το λιοντάρι και ο λαγός – Εκτίμηση των κεκτημένων

23. Το προτέρημα και το μειονέκτημα - Καλό και κακό

24. Άνθρωπος αριθμών τα κύματα. - Αισιοδοξία

25. Γεωργός και παίδες αυτού – Εργατικότητα και αποδόσεις.

26. Ίππος και όνος – Αλληλεγγύη

27. Λύχνος – Έπαρση

28. Όνος βαστάζων άγαλμα – Παρανοϊκή έπαρση

29.  Όνος και τζιτζίκι – Μείγμα προϊόντων/ υπηρεσιών

30. Η χήνα με τα χρυσά αυγά – Απληστία

31. Πατέρας και παιδί – Εσωστρέφεια

32. Σελήνη και μήτηρ – Ανάγκες πελατών

33. Παγόνι και καλιακούδα – Ηγεσία
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1. The Hare and the Tortoise – Haste

2. The Shepherd and the Wolf – Truth and business communication

3. The Fox Who Had Lost Its Tail – Comparative advantage

4. The Ass and the Lapdog – “Me too“ marketing 

5. The Farmer and the Snake – Reputation

6. Mercury and the Workmen – Honesty 

7. The Winter and the Spring – Openness

8. The Oak and the Reeds – Niche marketing

9. The Tuna Fish and the Dolphin – Business environment

10. The Jackdaw and the Doves – Business philosophy

11. The Father and His Two Daughters – Coordination

12. The Fox and the Crow – Flattery

13. The Stag at the Pool – Strong and weak points

14. The Ant and the Dove – Gratitude – neuromarketing

15. The Dog and the Wolf – Crisis management

16. The Snake’s Tail – Managerial capacity

17. The Goatherd and the Wild Goats – Equal treatment of customers 

18. The Father and His Sons – Synergy

19. The Two Travelers and the Axe – Collective responsibility

20. The Man and Jupiter– Common sense: Boston matrix

21. The Miser – Hoarding

22. The Lion and the Hare – Appreciation of the acquired

23. The Goods and the Ills – Good times and bad times

24. The Man Who Counted the Waves – Optimism

25. The Farmer and His Sons – Diligence and outcome

26. The Ass and the Mule – Solidarity

27. The Lamp – Arrogance

28. The Ass Carrying the Image – Unjustified Vanity 

29. The Ass and the Grasshopper – Mix of products and services

30. The Hen and the Golden Eggs – Greed

31. The King’s Son and the Painted Lion – Introversion

32. The Moon and Her Mother – Customer needs

33. The Peacock and the Daw – Leadership 



34. Αγριογούρουνο και αλεπού – Βήματα στην εξυπηρέτηση του πελάτη

35. Γουρούνι και σκυλί – Ποιότητα και όχι μόνο ποσότητα

36. Αλιείς – Χαρμολύπη

37. Ίππος, βους, Κύων και άνθρωπος – Κύκλος ζωής προϊόντος

38. Κύων κρέας φέρων – Πλεονεξία

39. Γλάρος και Ικτίνος – Εξειδίκευση

40. Λέων, όνος και αλώπηξ – Εμπειρία

41. Οδοιπόροι – Μυωπία του μάρκετινγκ

42. Ο γάιδαρος που ντύθηκε λιοντάρι – Υποσχέσεις στους πελάτες

43. Ο πλούσιος και οι μοιρολογίστρες – «Jukebox services».©

44. Λιοντάρι, Προμηθέας και ελέφαντας – Αξία ζωής του πελάτη  

(Life Time Value)

45. Δελφίνι και πίθηκος – Placebo services

46. Όνος βαστάζων άλας – Διαφορετικότητα κάθε συναλλαγής

47. Οδοιπόροι και πλάτανος – Ευχαριστίες προς τον πελάτη

48. Ο λύκος και η γριά – Ενεργητική ακρόαση

49. Οδοιπόρος και Ερμής – Κοινωνικός ρόλος της επιχείρησης

50. Ο άγριος και ο ήμερος γάιδαρος – Τα αγαθά κόποις κτώνται

51. Αυτός που πήρε χρήματα ως παρακαταθήκη και ο όρκος – Η αξία της 

συμφωνίας

52. Δύο ταγάρια – Αυτογνωσία και η σημασία της δια βίου μάθησης

53. Τα παιδιά του πιθήκου – «Κανιβαλισμός»

54. Ο ποντικός και ο βάτραχος – Αλληλεξάρτηση των επιχειρηματικών  

δραστηριοτήτων

55. Ο αετός και το σκαθάρι – Συναισθηματικός λογαριασμός των πελατών

56. Η αλεπού και ο ξυλοκόπος – Γλώσσα του σώματος

57. Αιξ και Αιπόλος – Ορατά στοιχεία της επιχείρησης – Physical evidence

58. Η γίδα και ο γάιδαρος – Ζήλεια και ύπουλες τακτικές

59. Κλέφτες και γάιδαρος –  «Κλεμμένα» κέρδη

60. Λύκος και αρνί – Κακόβουλες τακτικές
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34. The Wild Boar and the Fox – Steps in servicing the customer

35. The Dog and the Sow – Quality in addition to quantity

36. The Fishermen – Joys and sorrows

37. The Man, the Horse, the Ox, and the Dog – A product’s life–cycle

38. The Dog and the Shadow – Voracity

39. The Seagull and the Kite – Specialization

40. The Lion, the Fox, and the Ass – Experience

41. The Seaside Travelers – Shortsighted marketing

42. The Ass in the Lion’s Skin – Commitments to clients

43. The Rich Man and the Weeping Ladies – “Jukebox services“©

44. The Lion, Jupiter, and the Elephant – Customer’s  Lifetime Value

45. The Monkey and the Dolphin – Placebo services

46. The Salt Merchant and His Ass – The uniqueness of transactions 

47. The Travelers and the Plane Tree – Thanking the customer 

48. The Wolf and the Old Woman – Active listening

49. The Traveler and Mercury – The social role of a business 

50. The Pack Ass and the Wild Ass – Good things come to those who endeavor

51. The Perjurer and the Oath – The value of the promise

52. The Two Bags – Self–knowing and the meaning of lifelong learning 

53. The Monkeys and Their Mother – Business “cannibalism“
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Λένε ότι οι πίθηκοι γεννούν δύο παιδιά. Το ένα από 
αυτά το κρατούν και το ανατρέφουν με μεγάλη φρο-
ντίδα, ενώ το άλλο το απεχθάνονται και το παραμε-
λούν. Όμως, κατά μια περίεργη προτίμηση της Θείας 
Πρόνοιας, το νεογνό που δέχεται τις φροντίδες και 
τα σφιχταγκαλιάσματα πεθαίνει από ασφυξία στην 
αγκαλιά της μητέρας του, ενώ αυτό που παραμελείται 
μεγαλώνει καλά.

Μια επιχείρηση γίνεται γνωστή από τα προϊόντα της. Συχνά 
μπορεί να «λανσάρει» με ενθουσιασμό ένα νέο προϊόν ή μια 
νέα υπηρεσία με λάθος τρόπο και έτσι αντί να ωφεληθεί, ζημι-
ώνεται. Αυτό συμβαίνει όταν οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση 
δίνουν μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα στο «νέο» προϊόν ή 
υπηρεσία τόσο, ώστε να βάζουν σε δεύτερη μοίρα το προϊόν 
ή την υπηρεσία, που τους ανέδειξε. Με άλλα λόγια, όπως λέει 
και η παροιμία: «Τα πολλά και τα περίσσια μας χαλάσανε τα 
ίσια», εννοώντας ότι κάποιες φορές αρκούν αυτά που έχει 
κάποιος, ίσως με κάποια ανανέωση, αρκεί να επικεντρωθεί σε 
αυτά. Κάθε λανσάρισμα ή τοποθέτηση ενός προϊόντος πρέπει 
να είναι αρκετά διαφοροποιημένη από τα άλλα προϊόντα της 
επιχείρησης ώστε να αποφεύγεται ο λεγόμενος κανιβαλισμός, 
η μείωση δηλαδή των πωλήσεων ενός προϊόντος λόγω αντα-
γωνισμού από κάποιο άλλο.

Τα παιδιά
του πιθήκου
“Κανιβαλισμός”
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The monkey, it is said, has two young ones at each 
birth. The Mother fondles one and nurtures it with 
the greatest affection and care, but hates and ne-
glects the other. It happened once that the young one 
which was caressed and loved was smothered by the 
too great affection of the Mother, while the despised 
one was nurtured and reared in spite of the neglect 
to which it was exposed. The best intentions will not 
always ensure success.

A business becomes known through its products. Sometimes, 
it may launch a new product or service overzealously albe-
it wrongly, registering losses instead of profit. This happens 
when the employees focus their attention to the new product 
or service excessively and, as a result, they neglect the product 
or service that led them to the top. As the saying goes, “The 
excess and the many wrecked the good ones“, meaning that 
in some cases, the existing products/services (possibly with a 
suitable upgrade) may me more than enough for a company. 
The launch and market positioning of every new product must 
be sufficiently differentiated, in order to avoid “cannibalism“ 
effects – that is, drop in the sales of a product due to compe-
tition from another one. 

The Monkeys and 
Their Mother
Business ´ćannibalism´´



Ένας ποντικός έπιασε φιλίες με έναν βάτραχο. Ο ποντικός 
όλο σκάλιζε το χώμα να βρει να φάει, ο βάτραχος άνοιγε τη 
στοματάρα του και έχαβε τις μύγες. Ο βάτραχος, ο χασο-
μέρης, ήθελε να έχει τον ποντικό συνέχεια κοντά του και 
θύμωνε που τον έβλεπε να σκαλίζει συνεχώς. Αποφάσισε 
να τον εκδικηθεί, γιατί ήταν κακός από φυσικού του. Του 
λέει: «Φίλε μου ποντικέ, εγώ έρχομαι και σου κάνω παρέα 
στο χωράφι σου, αλλά εσύ δεν ήρθες να μου κάνεις συντρο-
φιά στη λιμνούλα μου. Με περιφρονείς». «Λάθος κάνεις»  
απάντησε ο ποντικός. «Εσύ μπορείς να ζεις στη στεριά, εγώ 
δεν μπορώ να ζήσω στο νερό». «Τι φοβάσαι; Θα δέσουμε το 
ποδάρι μου στο δικό σου με σπάγγο και έτσι θα σε βοηθήσω 
να μην πνιγείς».- «Τότε έρχομαι» είπε ο απονήρευτος ποντι-
κός. Ο βάτραχος όμως έκανε ένα μακροβούτι και τράβηξε 
τον ποντικό μαζί του, ο οποίος πνίγηκε. Εκείνη τη στιγμή 
περνούσε από πάνω ένα γεράκι, που βλέποντας τον πεθα-
μένο ποντικό, τον άρπαξε και πέταξε ψηλά. Αλλά μαζί με τον 
ποντικό πήρε και τον βάτραχο, που, καθώς ήταν δεμένος 
μαζί του, δεν μπόρεσε να γλιτώσει.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι στενά «δεμένες» μεταξύ 
τους και οι πράξεις της μιας επιχείρησης στην αγορά επηρεάζουν 
την άλλη. Οι αθέμιτες πολιτικές στην αγορά, οι υπερτιμολογήσεις, 
οι υποτιμολογήσεις, η πώληση που γίνεται με δόλιους τρόπους 
και η διαφθορά μπορεί να οδηγήσουν αυτόν που τις υιοθετεί να 
πληρώσει το τίμημα. Οι πελάτες μπορεί, παραδείγματος χάριν, να 
«εκμεταλλεύονται» την ευκαιρία, μπορεί να προτιμούν αυτόν που 
είναι φθηνός, αυτό όμως οδηγεί σε περαιτέρω μειώσεις των τιμών, 
έτσι ώστε να κλείνει ο μικρός και να πτωχεύει ο ισχυρός. Όπως λέει 
και ο λαός: «Όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες», εννοώντας 
ότι η βλάβη που καλλιεργείται, βλάπτει.

Ο ποντικός
και ο βάτραχος
Αλληλεξάρτηση
των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων
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έτσι ώστε να κλείνει ο μικρός και να πτωχεύει ο ισχυρός. Όπως λέει 
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Ο ποντικός
και ο βάτραχος
Αλληλεξάρτηση
των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων
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A Mouse who always lived on the land, by an unlucky 
chance formed an intimate acquaintance with a Frog, 
who lived for the most part in the water. The Frog, one 
day intent on mischief, bound the foot of the Mouse 
tightly to his own. Thus joined together, the Frog first 
of all led his friend the Mouse to the meadow where 
they were accustomed to find their food. After this, he 
gradually led him towards the pool in which he lived, 
until reaching the very brink, he suddenly jumped in, 
dragging the Mouse with him. The Frog enjoyed the 
water amazingly, and swam croaking about, as if he 
had done a good deed. The unhappy Mouse was soon 
suffocated by the water, and his dead body floated 
about on the surface, tied to the foot of the Frog. A 
Hawk observed it, and, pouncing upon it with his tal-
ons, carried it aloft. The Frog, being still fastened to 
the leg of the Mouse, was also carried off a prisoner, 
and was eaten by the Hawk.

Because they take place in the same environment, one busi-
ness’ activities affect another’s. Unethical marketing policies, 
overbudgeting, controversial sales practices and corruption 
may prove injurious for those adopting them. For instance, 
customers may prefer the best bargain, or the cheapest offer, 
but this can lead to serious undervaluation in a market sector; 
as a consequence, small firms are extinguished while the big 
ones are pushed to the brink of bankruptcy. As the Greeks use 
to say, “He who seeds winds, harvests storms.“

The Mouse, the Frog,  
and the Hawk
Interdependence of 
business ventures


