
Οι αστικοί θρύλοι αποτελούν ιστορίες ή θρύλους που διαδίδονται µαζικά. 

Εναλλακτικά θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ευρέως διαδεδοµένες 

φήµες. Ωστόσο, δεν είναι απαραιτήτως δηµιουργήµατα της φαντασίας, 

καθώς αρκετοί θρύλοι στηρίζονται σε πραγµατικά γεγονότα. Κάποιοι 

αστικοί θρύλοι έχουν καταφέρει να επιβιώσουν για αρκετά χρόνια µε 

µικρές παραλλαγές.

ΑΣΤΙΚΟΙ ΘΡΥΛΟΙ



ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΊ !!!

• Είναι µια θεωρία συνωµοσίας που επικράτησε όταν παρατηρήθηκαν µερικά 

αεροπλάνα να αφήνουν από υψηλό υψόµετρο ίχνη µε άσπρες ουρές όπου 

στην συνέχεια να απλώνονται δικτυωτά και να εξαφανίζονταν µετά από 

λίγες ώρες.



ΜΎΘΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΝΟΗΤΙΚΟΎ 10%

• Ο µύθος του διανοητικού 10% είναι ένας ευρέως διαδεδοµένος κοινωνικός 

µύθος, σύµφωνα µε τον οποίο, οι περισσότεροι άνθρωποι χρησιµοποιούν 

µόνο το 10 τοις εκατό (ή άλλο παρόµοιο µικρό ποσοστό) του ανθρώπινου 

εγκεφάλου. Έχει λανθασµένα αποδοθεί σε ανθρώπους όπως ο Άλµπερτ

Άινσταϊν.Επίσης, ο µύθος συνοδεύεται και από την εικασία πως ένα 

πρόσωπο µπορεί να καλλιεργήσει το αχρησιµοποίητο µέρος του εγκεφάλου 

και να αυξήσει την ευφυΐα του/της.



ΠΏΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ∆ΕΝ ΈΓΙΝΕ ΕΠΊΣΗΜΗ ΓΛΏΣΣΑ 

ΤΩΝ ΗΠΑ

• Το ότι η Ελληνική δεν έγινε επίσηµη γλώσσα των ΗΠΑ για µία ψήφο ή ότι 

δεν έγινε παγκόσµια επίσηµη γλώσσα για τον ίδιο λόγο είναι ένας αστικός 

µύθος. Στην επικρατέστερη εκδοχή του ο µύθος αναφέρει ότι τα Ελληνικά 

παραλίγο να γίνουν η επίσηµη γλώσσα των ΗΠΑ και πως έχασαν σε 

σχετική ψηφοφορία για µία ψήφο. Η ψηφοφορία αυτή (σύµφωνα πάντα µε 

τον µύθο) έλαβε χώρα µετά την απελευθέρωση της Αµερικής από τους 

Άγγλους.Ο ίδιος µύθος κυκλοφορεί και για άλλες γλώσσες. Οι Ηνωµένες 

Πολιτείες σε οµοσπονδιακό επίπεδο δεν έχουν επίσηµη γλώσσα αλλά η 

Αγγλική χρησιµοποιείται.



ΤΡΊΓΩΝΟ ΒΕΡΜΟΎ∆ΩΝ
• Το Τρίγωνο των Βερµούδων, επίσης γνωστό ως Τρίγωνο του διαβόλου, 

είναι µια περιοχή στο δυτικό τµήµα του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού, όπου 

ένας αριθµός αεροσκαφών και πλοίων λέγεται ότι έχουν εξαφανιστεί κάτω 

από µυστηριώδεις συνθήκες. ∆ιάφοροι αστικοί µύθοι έχουν αποδώσει αυτές 

τις εξαφανίσεις σε παραφυσική δραστηριότητα ή σε εξωγήινα όντα. 

Αρµακόλας, Λεβαντής, Γαλάνης, Νούσιας.


