
οΟ κόσμος σε αριθμούς
Στρέμματα ελληνικών δασικών εκτάσεων που αναδασώνονται αφού κηρυχτούν αναδασωτέα: ένα στα 111
Πιθανότητες που έχει ένα αυθαίρετο να συνδεθεί με τη ΔΕΗ παρά να γκρεμιστεί από την Πολεοδομία: 

100%
Aυθαίρετα στο νομό Αττικής: 300.000
Πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων που έχουν εκδοθεί στο νομό Αττικής: 4.000
Πόσα απ’ αυτά έχουν πραγματοποιηθεί: 0
Ποσοστό ιερέων της Αγγλικανικής Εκκλησίας στην Αγγλία που είναι άθεοι: 31%
Πρόστιμο που επιβλήθηκε σε αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη που άφησε παράλυτο ύποπτο για ναρκωτικά: 

90 ευρώ
Ταύροι που σκοτώνονται στην Ισπανία ανά σεζόν: 10.000
Ποσοστό ταύρων που ναρκώνονται πριν από την ταυρομαχία: 20%
Ποσοστό Ισπανών που δεν ενδιαφέρονται για τις ταυρομαχίες: 72%
Είδη κατσαρίδας παγκοσμίως: 4.000
Αβγά που γεννάει κάθε φορά το ψάρι μόλα-μόλα: πέντε εκατομμύρια
Ώρες που το Ισραήλ πρόβαλε από επτά κανάλια στους Παλαιστίνιους πορνογραφικό υλικό τον

περασμένο Μάρτιο: 48
Ορθόδοξες σερβικές εκκλησίες που πυρπολήθηκαν από τότε που έληξε η επιχείρηση του ΝΑΤΟ στη 

Σερβία: 134
Παραβάτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που τους προσφέρει άσυλο η αμερικανική κυβέρνηση: 1.000
Ποσοστό αρσενικών ψαριών σε δύο ποτάμια της Αγγλίας που «θηλυκοποιήθηκαν» λόγω οιστρογόνων 

στο νερό: 100%
Πόσοι από τους επτά πλουσιότερους πολίτες της Αγκόλα ήταν κυβερνητικοί αξιωματούχοι: έξι
Ποσοστό ανεργίας στο Ιράκ: 40%
Ποσοστό παντρεμένων ζευγαριών στην Αμερική που μεγαλώνουν παιδιά: 46%
Μη παντρεμένων ζευγαριών που μεγαλώνουν παιδιά: 41%
Γαλόνια νερού που εξοικονόμησε το 2002 το Μπόλτερ του Κολοράδο μέσω προγράμματος 

εξοικονόμησης ύδατος: ένα δισεκατομμύριο
Αμερικανοί που πιστεύουν ότι είναι πιο πιθανό να δουν στο δρόμο τον Έλβις Πρίσλεϊ παρά να αλλάξει η 

νομοθεσία χρηματοδότησης των κομμάτων: 48%
Γερμανοί που «δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία»: 51%
Έλληνες που πιστεύουν ότι η δικτατορία της 21ης Απριλίου είχε και οφέλη για τη χώρα: 51%
Συχνότητα με την οποία δημιουργούνται τα blogs: ένα κάθε 880 δευτερόλεπτα
Έλληνες που καταναλώνουν καθημερινά φάρμακα: ένας στους τρεις
Έλληνες που υποφέρουν από κάποια μορφή φοβίας: 20%
Δημοσιογράφοι που δολοφονήθηκαν στη Ρωσία από τότε που ανέλαβε ο Πούτιν την εξουσία: 13
Ποσοστό κατά το οποίο οι 1.000 πλουσιότεροι Βρετανοί έγιναν πλουσιότεροι από τότε που ανέλαβε ο

Μπλερ την εξουσία: 260%
Τόνοι με επικίνδυνα απόβληταπου αποθηκεύονται σε ακατάλληλους χώρους στην Ελλάδα: 600.000
Αριθμός Αμερικανίδων υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών που συλλαμβάνονται ετησίως για 

κακοποίηση παιδιών: 200
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