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ΔΕΚΑΤΟΔΕΙΚΤΗΣ

Ο κόσμος σε αριθμούς
Ποσοστό όπλων που εξάγονται από τις πέντε χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ: 85%
Χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου ο βιαστής αθωώνεται αν το θύμα αποδεχθεί πρόταση γάμου: 14
Πιθανότητες μια αμερικανίδα έφηβη να μείνει έγκυος τον πρώτο μήνα σεξουαλικών σχέσεων: μία στις 5
Ποσοστό ζευγαριών στην Ελλάδα που έχει πρόβλημα υπογονιμότητας: 15%
Μέσος χρόνος για να φτάσει μια γυναίκα σε οργασμό: 18 λεπτά
Ένας άντρας: 3 λεπτά
Παχύσαρκοι Αμερικανοί: ένας στους τρεις
Παχύσαρκοι Έλληνες: ένας στους τρεις
Κόστος για γυναικείο μανικιούρ στο Κολωνάκι: 22 ευρώ
Σε αντίστοιχη περιοχή του Σαν Φρανσίκο: 6 ευρώ
Τιμή ενός καπουτσίνο σε καφέ βιβλιοπωλείου στη Σταδίου: 4 ευρώ
Σε καφέ βιβλιοπωλείου της 5ης Λεωφόρου στο Μανχάταν: 2 ευρώ
Τιμή μισού λίτρου γάλατος σε ΕΒΓΑ της Αθήνας: 90 λεπτά
Τιμή ενός λίτρου γάλατος σε αντίστοιχη ΕΒΓΑ της Νέας Υόρκης: 80 λεπτά
Μέσος όρος χειραψιών ανά λεπτό στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης: 2.050
Δαγκώματα κουνουπιών αρκετά να ρουφήξουν όλο το αίμα ενός ενήλικα: 1.120.000
Αριθμός ανθέων Crοcus sativus που απαιτούνται για ένα κιλό σαφρόν: 150.000
Ποδοσφαιριστές που έχει «πουλήσει» σε ομάδες στο εξωτερικό η Βραζιλία απ’ το 1993 έως σήμερα:
7.200
Ιρακινοί πρόσφυγες στην ίδια τους την πατρίδα: 2 εκατομμύρια
Ποσοστό πληθυσμού της Βαγδάτης που έχει πόσιμο νερό: 30%
Ώρες ανά 24ωρο που έχει ηλεκτρικό ρεύμα η Bαγδάτη: 2
Bυτιοφόρα στην Αττική που είναι ύποπτα κλοπής πετρελαίου: ένα στα τέσσερα
Άνθρωποι στην ΕΕ που πεθαίνουν κάθε χρόνο από το παθητικό κάπνισμα: 79.000
Μαθητές δημοτικών σχολείων στην Ελλάδα που υπήρξαν θεατές βίας: 43%
Νιγηριανοί που ζούσαν με κάτω από ένα δολάριο την ημέρα το 1985: 32% Που ζουν σήμερα: 71%
Έτος κατά το οποίο η Νότιος Κορέα σχεδιάζει κάθε σπίτι της χώρας να έχει από ένα ρομπότ: 2013
Αποζημίωση που έλαβε Αμερικανός για στυτικό εμφύτευμα που δε λειτούργησε σωστά: 400.000
δολάρια
Αριθμός ετών που διήρκεσε η στύση: 10
Ποσοστό αστέγων ανδρών στην Ινδία μεταξύ 16 και 25 ετών που περιμένουν η γυναίκα που θα
παντρευτούν να είναι παρθένα: 63%
Ποσοστό απ’ αυτούς τους άνδρες που είχαν αγοραίο έρωτα με άνδρα ή γυναίκα: 39%
Μηχανικοί που αποφοιτούν ετησίως από πανεπιστήμια της Κίνας – και που δεν αρκούν: 300.000
Μηνιαίο εισόδημα που θεωρείται το όριο φτώχειας στην Αγγλία: 1.810 ευρώ
Στην Ελλάδα: 470 ευρώ
Ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής ελαιόλαδου που παράγεται στην ΕΕ: 77%
Που καταναλώνεται στην ΕΕ: 72%
Ετήσια κατανάλωση ελαιόλαδου στην Ελλάδα ανά κεφαλή: 25 κιλά
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