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( ∆ E ) K ATO ∆ E I K T H Σ

O κόσµος σε αριθµούς
Σχολεία στην Ελλάδα που δεν έχουν σχολική βιβλιοθήκη: 15.589
Χρόνο που χάνει από τη ζωή του ο µέσος Ευρωπαίος λόγω µόλυνσης του περιβάλλοντος:
8,5 Ì‹ÓÂ˜
Έγγραφα και ηµέρες που απαιτούνται για την έναρξη επιχείρησης στην ΕΕ: 7 Î·È 6
Έγγραφα και ηµέρες που απαιτούνται για την έναρξη επιχείρησης στην ΕΕ: 7 Î·È 6
Για την έναρξη επιχείρησης στην Ελλάδα: 77 Î·È 66
Ορφανά στην Αφρική εξαιτίας του έιτζ: 11.000.000
Γιατροί που χρειάζεται η Αφρική για να ισοσκελίσει ανά κάτοικο τους γιατρούς των ΗΠΑ:
3.900.000
Γιατροί που αποφοιτούν από πανεπιστήµια της Αφρικής ανά έτος: 4.000
Ποσοστό πυρκαγιών στην Ελλάδα που οφείλονται σε χωµατερές: 3%
Μέσος όρος ηµερήσιου εισοδήµατος στην Αφρική: 0,78 Â˘ÚÒ
Γη που κατέχει η Εκκλησία της Ελλάδος: 1,3 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·
Η αξία της οποίας υπερβαίνει τα: 22,3 ‰ÈÛÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ
Επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο στην Ελλάδα το 2004: 9.419
Φορές που το έσκασε από τη φυλακή ο Ιωσήφ Στάλιν: 5
Αρουραίοι που κατοικούν στο Μανχάταν: 23.000.000 ‹ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ·Ó¿
Î¿ÙÔÈÎÔ
Αµερικανοί που πάσχουν από κατάθλιψη: 20.000.000 ‹ ÙÔ 15%
Μέσος ετήσιος µισθός χωρίς κρατήσεις ενός δασκάλου στη Νορβηγία: 40.000 Â˘ÚÒ
Κόστος µιας µεγάλης πίτσας στη Νορβηγία: 40 Â˘ÚÒ
Άνθρωποι που ζούνε σε σπίτια χωρίς υδροδότηση: 2,5 ‰ÈÛÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ·
Ποσοστό Ελλήνων που πίνουν καπουτσίνο ή εσπρέσο: 7%
Που πίνουν καφέ φίλτρου: 7%
Που πίνουν ελληνικό καφέ: 35%
Που πίνουν στιγµιαίο καφέ: 41%
Που δεν πίνουν καφέ: 9%
Κλήσεις που πραγµατοποιούν από τα κινητά τους οι Έλληνες ηµερησίως: 11.000.000
Ποσοστό Ελλήνων που θεωρούν τις µειονότητες απειλή: 84,74%
Που δε θέλουν κανένα µετανάστη στην Ελλάδα: 87,48%
Αµερικανοί ευαγγελιστές που πιστεύουν ότι η Βίβλος γράφτηκε στα αγγλικά: 8 ÛÙÔ˘˜ 10
Αναλογία αµερικανών στρατιωτών στο Ιράκ προς ιρακινούς εγγεγραµµένους στους εκλογικούς
καταλόγους: 3 ÚÔ˜ 4
Ηµέρες που διαδήλωσαν γονείς έξω από το σπίτι τους στη Φλόριντα για να εξαναγκάσουν τα
παιδιά τους να κάνουν θελήµατα: 17
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