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Aύξηση καπνιστών στην Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια: 2255%%
Μείωση καπνιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο διάστημα: 1100%%
Αύξηση τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα από το 1980 έως το 2000: 5500%%
Εργαζόμενοι στην Αγγλία που σνιφάρουν κοκαΐνη στη δουλειά: 33..000000
Ένας μέσος Βρετανός φωτογραφίζεται καθημερινά από τις αρχές: 330000 φφοορρέέςς
Αύξηση κερδών της πετρελαϊκής εταιρείας Exxon-Mobil τους τελευταίους τρεις μήνες: 1100 δδιισσ..
δδοολλάάρριιαα
Κόστος του πολέμου στο Ιράκ για τον αμερικανό φορολογούμενο: 22 δδιισσ.. δδοολλάάρριιαα ττηηνν
εεββδδοομμάάδδαα
Ποσοστό Αμερικανών που έχουν διαβατήριο: 1100%%
Συχνότητα με την οποία οι Αμερικανοί δέχονται επιθέσεις στο Ιράκ: μμίίαα κκάάθθεε 1155 λλεεππττάά ττηηςς
ώώρρααςς
Επιθέσεις που δέχονται την εβδομάδα: 880000 μμεε 990000
Φάλαινες που θα σφαγιαστούν έως τον Ιούλιο του 2007 από την Ιαπωνία, την Ισλανδία και την
Νορβηγία: 22..440000
Τιμή στην οποία πωλείται το διαμέρισμα της Σούζαν Σόνταγκ στο Μανχάταν: 33,,7755
εεκκααττοομμμμύύρριιαα δδοολλάάρριιαα
Ποσοστό εμφιαλωμένου νερού που δεν είναι τίποτε άλλο από νερό της βρύσης: 4400%%
Πλαστικά μπουκάλια νερού που καταλήγουν κάθε χρόνο σε χωματερές: 11..000000..000000..000000
Ποσοστό δήμων στην Ελλάδα που έχουν παράνομες χωματερές: 4400%%
Συχνότητα με την οποία κλέβονται αυτοκίνητα στην Ελλάδα: έένναα κκάάθθεε 3300 λλεεππττάά ττηηςς ώώρρααςς
Γαλαξίες που υπάρχουν στο ορατό σύμπαν: εεκκααττόό δδιισσεεκκααττοομμμμύύρριιαα
Μύες του σώματος που ενεργοποιούνται για ένα επιτυχημένο φιλί: 114466
Χρήματα που ξοδεύει το μήνα ένα ελληνικό νοικοκυριό για εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία και
είδη χαρτοπωλείου: 2266..0011 εευυρρώώ
Λειτουργοί του τύπου που δολοφονήθηκαν στη Ρωσία τα τελευταία 13 χρόνια: 4433
Στρατηγούς που έχει η Ελλάδα: 4488
Που έχει η Αμερική: 5500
Απόστρατοι έλληνες αξιωματικοί που επέστρεψαν σε δημόσιες υπηρεσίες από το Μάρτιο του
2004 έως σήμερα: 338811
Έλληνες που είναι υπέρβαροι: 33 σσττοουυςς ττέέσσσσεερριιςς
Ποσοστό κατοίκων των Αθηνών που δε γεννήθηκαν Έλληνες: 1177%%
Τους τελευταίους 30 μήνες στην Ελλάδα ιδρύθηκαν: 330099 ννέέεεςς δδηημμόόσσιιεεςς υυππηηρρεεσσίίεεςς
Συγκροτήθηκαν: 443300 ννέέεεςς ααμμεειιββόόμμεεννεεςς εεππιιττρροοππέέςς ήή οομμάάδδεεςς εερργγαασσίίααςς
Συστήθηκαν: 55..881122 ννέέεεςς θθέέσσεειιςς ππρροοσσωωππιικκοούύ
ΙΧ που κυκλοφορούν καθημερινά στο κέντρο της Αθήνας: δδύύοο εεκκααττοομμμμύύρριιαα
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