
Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΦΥ 

Αν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει. 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ SCHNATTERLY 

Αν τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά, θα πάει. 

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟΛΟΓΗΜΑ ΤΟΥ SILBERMAN 

Αν ο νόμος του Μέρφυ μπορεί να πάει στραβά, θα πάει. 

Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΡΦΥ 

Αν ένας αριθμός γεγονότων μπορεί να πάει στραβά, θα πάει στραβά με την πιο 

άσχημη δυνατή σειρά. 

ΤΟ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΟΥ FARNSDICK ΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΟ 

Αφού τα πράγματα έχουν πάει ήδη από το κακό στο χειρότερο, ο κύκλος θα 

επαναληφθεί. 

Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟ ΜΕΡΦΥ ΑΠΟ ΤΟΝ GATTUSO 

Τίποτα δεν είναι τόσο κακό, ώστε να μην μπορεί να γίνει χειρότερο. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ LYNCH 

Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, όλοι τα παρατάνε. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ EVANS KAI BJORN 

Ανεξάρτητα από τι πάει στραβά, υπάρχει πάντα κάποιος που το ήξερε ότι θα 

πάει στραβά. 

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ BENEDICT (γνωστή ως το Ένατο Συνακόλουθο του Μέρφυ) 

Η φύση είναι πάντα με το μέρος του καλύτερου ελαττώματος. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ 

Το κρυμμένο ελάττωμα δεν παραμένει ποτέ κρυμμένο. 

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ LANGSAM 

1) Όλα εξαρτώνται. 

2) Τίποτα δεν ισχύει για πάντα. 

3) Όλα ισχύουν για κάποιες φορές. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HELLURUNG 

Αν περιμένεις κάτι, θα έλθει και θα φύγει. 

Η επέκταση του Shavelson.... αφού πρώτα σου κάνει ζημιά. 

Η προσθήκη του Grelb. Αν ήταν αρκετά κακό, θα ξανάρθει. 

Η ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΤΟΥ H.L.MENCKEN, ΑΠΟ ΤΟΝ 

GROSSMAN 

Τα περίπλοκα προβλήματα έχουν απλές, και αυτονόητα 

λανθασμένες, απαντήσεις. 

ΤΟ ΔΙΔΑΓΜΑ ΤΟΥ DUCHARME 

Οι ευκαιρίες παρουσιάζονται πάντα στην πιο ακατάλληλη στιγμή. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ FLUGG 

Κάθε φορά που θέλεις να "χτυπήσεις ξύλο", διαπιστώνεις ότι ο κόσμος είναι 

φτιαγμένος από αλουμίνιο και πλαστικό. 



Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ IMBESI ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΩΜΙΑΣ 

Για να καθαριστεί κάτι, πρέπει να βρωμίσει κάτι άλλο. 

Η προσθήκη του Freeman... μπορείς όμως να βρωμίσεις τα πάντα χωρίς να 

καθαρίσεις τίποτα. 

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΜΕΡΦΙΣΜΟΥ 

Τα πράγματα που δεν μοιάζουν με τίποτα άλλο, είναι όμοια μεταξύ τους. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BOOB (Από το Νόμο του Μέρφυ) 

Πάντα βρίσκεις αυτό που ζητάς στο τελευταίο μέρος που το ψάχνεις. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

Το πρώτο που θα ψάξεις για να βρεις κάτι, είναι το τελευταίο μέρος 

που πίστευες ότι θα το βρεις. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ MARYANN 

Βρίσκεις πάντα αυτό για το οποίο δεν ψάχνεις. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ RUNE 

Αν δεν σε νοιάζει που βρίσκεσαι, τότε δεν έχεις χαθεί. 

ΤΟ ΔΙΔΑΓΜΑ ΤΟΥ FERGUSON 

Υπάρχει κρίση όταν δεν μπορείς να πεις: "Δεν βαριέσαι, ας το ξεχάσουμε". 

Ο ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟΣ ΝΟΜΟΣ 

Αν νομίζεις πως πλένοντας το αυτοκίνητό σου μπορείς να προκαλέσεις βροχή, 

είσαι γελασμένος. 

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

Είναι αδύνατον για έναν αισιόδοξο να γνωρίσει μια ευχάριστη έκπληξη. 

Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΦΥ 

Το χειρότερο είναι ο εχθρός του κακού. 

Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗ 

Ο αισιόδοξος πιστεύει ότι ζούμε στον καλύτερο δυνατό κόσμο. 

Ο απαισιόδοξος φοβάται ότι αυτό είναι αλήθεια. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ NAESER 

Μπορείς να προφυλαχτείς από τους ηλίθιους, όχι όμως και από τους 

πανηλίθιους. 

Η ΜΕΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ DRAZEN ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο χρόνος που απαιτείται για να διορθωθεί κάτι, είναι αντιστρόφως ανάλογος 

του χρόνου που χρειάστηκε για να γίνει η ζημιά. 

Πρώτο παράδειγμα: Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να κολλήσεις ένα βάζο, 

παρά για να το σπάσεις. 

Δεύτερο παράδειγμα: Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να χάσεις κιλά, παρά 

για να πάρεις μερικά. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. 

Αυτό που είχες βάλει στο μάτι, θα στο πάρει ο μπροστινός στην ουρά. 

Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ETORRE (Από το Νόμο του Μέρφυ) 



Η διπλανές ουρές κινούνται πιο γρήγορα. 

Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ O'BRIEN ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ETORRE 

Αν αλλάξεις ουρά, η ουρά που μόλις άφησες, αρχίζει να κινείται πιο γρήγορα 

απ'την ουρά όπου βρίσκεσαι τώρα. 

Το συνακόλουθο του Kenton. Αν εξακολουθήσεις ν'αλλάξεις ουρά, θα 

προκαλέσεις αναστάτωση, και το πιθανότερο είναι να σε βρίσουν. 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ 

Όσο περισσότερο περιμένεις, τόσο αυξάνει η πιθανότητα να περιμένεις σε λάθος 

ουρά. 

Ο κανόνας του Flugg. Η πιο αργή ταμίας είναι πάντα στην express γραμμή. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ WITTEN 

Ανακαλύπτεις ότι χρειάζεσαι τα μακριά νύχια, μόνο αφού τα έχεις κόψει. 

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ CHICHESTER ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΑΒΙΑ 

1) Αν ο καιρός είναι πολύ κακός, ο αριθμός των εκκλησιαζόμενων θα είναι 

μικρός. 

2) Αν ο καιρός είναι πολύ καλός, ο αριθμός των εκκλησιαζόμενων θα είναι 

μικρός. 

3) Αν τα αντίδωρα είναι περιορισμένα, ο αριθμός των εκκλησιαζόμενων θα 

ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HUTCHISON 

Όταν η κατάσταση απαιτεί το μέγιστο της προσοχής σου, είναι η στιγμή που θα 

παρασυρθείς στην πιο γλυκιά ονειροπόληση. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ FULLER ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Όσο πιο μακριά ο τόπος που έχει γίνει η καταστροφή ή το ατύχημα, τόσο 

μεγαλύτερος αριθμός νεκρών ή τραυματιών απαιτείται για να 

αποτελέσει είδηση. 

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 

1) Όσο πιο κοντά βρίσκεσαι στα γεγονότα, τόσο πιο εμφανή είναι τα λάθη στα 

πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 

2) Όσο πιο μακριά βρίσκεσαι από τα γεγονότα, τόσο πιο εύκολα πιστεύεις τα 

πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

Ο καλύτερος τρόπος για να θυμηθείς τι ήθελες να γράψεις, είναι να κλείσεις το 

γράμμα. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ JONES ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΟΥΣΕΙΑ 

Το πιο ενδιαφέρον είδος ή κομμάτι δεν έχει επιγραφή. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΤΟΥ JONES 

Κάποια λάθη εμφανίζονται μόνο αφού το βιβλίο έχει εκδοθεί. 

Το συνακόλουθο του Block. Η σελίδα που θα ανοίξει στην τύχη ο συγγραφέας 

όταν το βιβλίο θα έχει τυπωθεί, θα είναι αυτή που θα 



έχει το τραγικότερο λάθος. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ WALLACE WOOD 

1) Ποτέ μη σχεδιάζεις κάτι που μπορείς να το αντιγράψεις. 

2) Ποτέ μην αντιγράφεις κάτι που μπορείς να το ξεπατικώσεις. 

3) Ποτέ μην ξεπατικώνεις κάτι που μπορείς να το κόψεις και να το κολλήσεις. 

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

1) Το καλύτερο θέμα εμφανίζεται τη στιγμή που σου έχει τελειώσει το φιλμ. 

2) Όλα τα υπόλοιπα ενδιαφέροντα θέματα έχουν φωτογραφηθεί με κλειστό το 

καπάκι του φακού. 

3) Όσα καλά θέματα έχουν διασωθεί, θα καταστραφούν τη στιγμή που κάποιος 

θα ανοίξει την πόρτα του σκοτεινού θαλάμου όπου 

εμφανίζεται το φιλμ. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ DEDERA 

Σε ένα τριώροφο κτίριο όπου υπάρχει μόνο ένα ασανσέρ, εννέα στις δέκα φορές 

το ασανσέρ θα βρίσκεται στον όροφο που δεν θα 

βρίσκεσαι εσύ. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ SIR WALTER 

Η τάση του καπνού ενός τσιγάρου, μιας ψησταριάς κ.λ.π. να κατευθύνεται στο 

πρόσωπο ενός ατόμου, είναι ευθέως ανάλογη με 

την ευαισθησία του συγκεκριμένου ατόμου στον καπνό. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ KAUFFMAN ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 

Η απόσταση για να φτάσεις στην έξοδο, είναι αντιστρόφως ανάλογη του χρόνου 

που έχεις στη διάθεσή σου για να προλάβεις την πτήση 

σου. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ROGERS 

Τα κενά αέρος εμφανίζονται πάντα όταν η αεροσυνοδός αρχίζει να σερβίρει τον 

καφέ. 

Η εξήγηση του Davis στο νόμο του Rogers. 

Το σερβίρισμα του καφέ προκαλεί κενά αέρος. 

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 

Σε όποια έξοδο αποσκευών κι αν βρίσκεσαι, οι αποσκευές σου θα βγουν από 

κάποια άλλη. 

ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΟΥ ANGUS 

Όταν ταξιδεύεις στο εξωτερικό, η τιμή του συναλλάγματος θα πέσει ακριβώς μία 

μέρα μετά την αγορά του. 

Συνακόλουθο. Όταν επιστρέψεις από το ταξίδι, η τιμή του συναλλάγματος θα 

πέσει μία μέρα μετά την αλλαγή του 

συναλλάγματος που σου περίσσεψε. 

ΙΕΡΑΡΧΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΨΙΟΛΟΓΙΑ 

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ PERKINS 

Όσο πιο μεγάλα είναι, τόσο πιο δυνατά χτυπάνε. 



Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ HARRISON 

Για κάθε ενέργεια υπάρχει μια Θετική και μια αρνητική κριτική. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ROGERS.Η διεύθυνση ενός έργου αναλαμβάνεται τότε μόνο, 

όταν κανένας από τους διευθύνοντες δεν θα κατηγορηθεί 

αν το έργο αποτύχει, ενώ όλοι θα επαινεθούν εάν το έργο πετύχει. 

Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ MOLLISON 

Αν μια ιδέα περάσει επιτυχώς το γραφειοκρατικό έλεγχο και υλοποιηθεί, δεν 

άξιζε τον κόπο εξαρχής. 

ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ BACHMAN ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ 

Όσο μεγαλύτερος κόπος απαιτείται για την εφαρμογή ενός σχεδίου, τόσο 

μικρότερη είναι η πιθανότητα εγκατάλειψής του, ακόμη κι αν 

αργότερα αυτό αποδειχτεί άχρηστο. 

Συνακόλουθο. Όσο υψηλότερου κύρους είναι το πρόσωπα που προωθούν το 

σχέδιο, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες 

εγκατάλειψής του. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ CONWAY 

Σε κάθε εταιρεία υπάρχει πάντα κάποιος που αντιλαμβάνεται τι ακριβώς 

συμβαίνει. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να απολυθεί. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ STEWART ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Είναι πιο εύκολο να σε συγχωρήσουν για κάτι που έχεις κάνει, παρά να σου 

δώσουν την άδεια για κάτι που Θέλεις να κάνεις. 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ LOFTUS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

1) Τα ταλέντα που έρχονται από το εξωτερικό μοιάζουν πάντα καλύτερα από τα 

εγχώρια ταλέντα. 

2) Η πρόσληψη προσωπικού είναι ένας θρίαμβος της ελπίδας πάνω στην 

εμπειρία. 

Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ LOFTUS ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Πολλοί διοικούν τηρώντας το νόμο κατά γράμμα, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουν για 

ποιο νόμο πρόκειται. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Μην αφήσεις τους ανωτέρους σου να καταλάβουν ότι είσαι καλύτερος από 

αυτούς. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ WHISTLER 

Δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις ποιος έχει δίκιο, μπορείς όμως πάντα να ξέρεις ποιος 

έχει την ευθύνη. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ SPENCER ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1) Οποιοσδήποτε έχει επαρκή στοιχεία, μπορεί να παίρνει αποφάσεις. 

2) Ένας καλός διευθυντής μπορεί να παίρνει αποφάσεις χωρίς να έχει επαρκή 

στοιχεία. 

3) Ο τέλειος διευθυντής μπορεί να παίρνει αποφάσεις, έχοντας πλήρη άγνοια. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ GOTTLIEB 



Ο εργοδότης που προσπαθεί να εντυπωσιάσει τους υπαλλήλους του με τις 

εξειδικευμένες γνώσεις του, έχει χάσει το στόχο του. 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Θα γλιτώσεις από πολλά προβλήματα, αν κόψεις τις γέφυρες μπροστά σου. 

Η ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Σ'ένα σύστημα ιεραρχίας, οι μισθοί είναι αντιστρόφως ανάλογοι της δυσκολίας 

του έργου. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ DREW ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Ο πελάτης που πληρώνει τα λιγότερο, είναι αυτός που κάνει τα περισσότερα 

παράπονα. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ COHN 

Σε κάθε γραφειοκρατικό σύστημα, η γραφική εργασία αυξάνει συνεχώς, καθώς 

ξοδεύεις όλο και περισσότερο χρόνο για να 

αναφέρεις τα όλο και λιγότερα που κάνεις. Η ολοκλήρωση επιτυγχάνεται όταν 

ξοδεύεις όλο σου το χρόνο για να αναφέρεις ότι 

δεν κάνεις τίποτε. 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ MACDONALD 

Οι σύμβουλοι είναι κάποια μυστηριώδη άτομα που ζητούν ένα δεδομένο από μια 

εταιρεία και ύστερα της το επιστρέφουν ως 

αποτέλεσμα. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ DINGLE 

Όταν πέσει κάτι στο πάτωμα, όλοι, αντί να σκύψουν να το μαζέψουν, το 

κλοτσάνε. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ KUSHNER 

Η πιθανότητα να κάνει κάποιος κάτι, είναι αντιστρόφως ανάλογη του αριθμού 

των υπόλοιπων ατόμων που είναι σε Θέση να το κάνουν. 

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ PFEIFER 

Ποτέ μην παίρνεις μιαν απόφαση, όταν μπορεί να την πάρει κάποιος άλλος για 

σένα. 

Συνακόλουθο. Κανένας δεν κρατάει αρχείο με τις αποφάσεις που θα μπορούσες 

να είχες πάρει, αλλά δεν πήρες. Όλοι κρατάνε αρχείο με 

τις λανθασμένες αποφάσεις που έχεις πάρει. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ THAL 

Για κάθε τοποθέτηση, υπάρχει μια Θετική και μια αρνητική επανατοποθέτηση. 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ 

Ο,τι πέφτει στον ανεμιστήρα, δεν σκορπίζεται ισομερώς. 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣΥΝΗΣ, ΤΟΥ LUPOSCHAINSK 

Αν πας νωρίτερα, θα ματαιωθεί. Αν κάνεις τα αδύνατα δυνατά να είσαι στην 

ώρα σου, θα αναγκαστείς να περιμένεις. Αν αργήσεις λίγο, 


