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(ΔΕ)ΚΑΤΟΔΕΙΚΤΗΣ

Ο κόσμος σε αριθμούς
Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην Αργεντινή: 1.000.000
Όταν παντρεύονται οι γυναίκες οι δουλειές τους αυξάνονται κατά: 33%
Όταν παντρεύονται οι άντρες οι δουλειές τους ελαττώνονται κατά: 17%
Καταπατήσεις δημόσιας γης στην Ελλάδα τα τελευταία πενήντα χρόνια: 3.500.000
Παραλίες που «έχασε» ως ακάθαρτες η Ελλάδα τα τελευταία 13 χρόνια: 203 Που έχασε η Ιταλία: 1.047
Στις 26 ελληνικές φυλακές χωρητικότητας 5.584 ατόμων στοιβάζονται: πάνω από 10.000 κρατούμενοι
Ποσοστό Ρώσων που θα ψήφιζαν σήμερα Στάλιν: 38%
Πιστωτικές κάρτες που αναλογούν σε κάθε αμερικανικό νοικοκυριό: 12.7
Επαρχίες από τις 14 της Κούβας που χτυπήθηκαν από τον τυφώνα Κατρίνα: 12
Άνθρωποι που διαμετακομίστηκαν σε ασφαλείς περιοχές από την κουβανική κυβέρνηση: 1.535.000
Ποσοστό Βρετανών που είναι μέλη των τριών μεγάλων κομμάτων: 1.2%
Που είναι μέλη της Βασιλικής Εταιρείας για την Προστασία των Πτηνών: 1.9%
Πιθανότητες ένας Βρετανός να έχει αγοράσει ένα βιβλίο «μόνο και μόνο για να φαίνεται έξυπνος»: μία στις 3
Τιμή στη Νότιο Αφρική μιας ελαστικής προσθήκης στο αιδοίο που μαγκώνει το πέος του βιαστή και χρειάζεται
χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθεί: 30 λεπτά του ευρώ
Ποσοστό από τα προφυλακτικά που μοιράζονται δωρεάν στην Ινδία αλλά δε χρησιμοποιούνται για σεξ: 75%
Θύματα αγοραίου έρωτα και εμπορίου λευκής σαρκός ανά τον κόσμο ετησίως: 9 εκατομμύρια
Μουσουλμανικά τεμένη που υπάρχουν στην Αθήνα: 0
Μουσουλμάνοι που ζουν μόνιμα στην Αττική: 400.000
Αύξηση κρουσμάτων AIDS στην Ελλάδα το 2005 σε σύγκριση με το 2004: 25%
Αμερικανοί που νομίζουν ότι η Αμερική «έχει πάρα πολλούς Ασιάτες»: 62%
Αμερικανοί κάτω των 18 ετών που σκοτώνονται καθημερινά από τους γονείς τους ή από εκείνους που τους
φροντίζουν: 5
Έλληνες που σκοτώθηκαν στις εθνικές οδούς από το Σάββατο του Λαζάρου έως το Πάσχα του 2006: 32
Τίτλοι βιβλίων που εκδίδονται ετησίως στη Γαλλία: 80.000 Στην Ελλάδα: 6.000
Ιστορίες της Ελληνικής Λογοτεχνίας γραμμένες τον 20ό αιώνα: 20
Έλληνες που διαβάζουν εφημερίδα: 22,4 στους 1.000
Ποσό με το οποίο είναι χρεωμένες οι πιστωτικές κάρτες των Ελλήνων: 22 δισ. ευρώ
Αύξηση χρήσης υπνωτικών χαπιών παγκοσμίως τα τελευταία 5 χρόνια: 65%
Αριθμός σπιτιών στη Ρουάντα για τα οποία υπεύθυνα είναι τα παιδιά: 85.000
Χρέη αγροτικών συνεταιρισμών που διέγραψε η Βουλή των Ελλήνων το 1997: 200 δισ. δραχμές
Ποσοστό Ελληνίδων από 22 έως 45 ετών που δαπανούν έως 100 ευρώ το μήνα για καλλυντικά: 75%
Ποσοστό χλωρίδας που πιστεύεται ότι έχει οριστικά εξαφανιστεί από το 1900: 75%
Αριθμός βραβείων για την οικονομία που έχει θεσπίσει το Ίδρυμα Νομπέλ στο όνομα του Άλφρεντ Νομπέλ: 0
Που έχει θεσπίσει η Τράπεζα της Σουηδίας: 31
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