ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο συγγραφέας έκανε έρευνα σε έγγραφα, βιβλία και ιστοσελίδες για να συγκεντρώσει πληροφορίες για αυτό το βιβλίο.
Όπου ήταν δυνατό, επιλέχτηκαν τα πιο πρόσφατα δεδομένα. Σε μερικά σημεία ο συγγραφέας προτίμησε τον μέσο όρο.
Πολλά από τα δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν κατά προσέγγιση κι εκεί που χρειάστηκε έγινε στρογγυλοποίηση. Καταβλήθηκε
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες να είναι ακριβείς σε αυτή την πρώτη έκδοση του βιβλίου το 2021.
Ακολουθεί μια λίστα πηγών που χρησιμοποιήθηκαν:

British Council https://www.britishcouncil.org/research-policy-insight/policy-reports/
the-english-effect
Central Intelligence Agency https://www.cia.gov/the-world-factbook
European Commission: Global Human Settlement

UN Department of Economic and Social Affairs, Population Dynamics
https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-populationprospects-2019.html
UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

https://ghsl.jrc.ec.europa.eu/atlasOverview.php

Institute for Statistics Fact Sheet No 45 September 2017

Global Education Project http://www.theglobaleducationproject.org/earth/human-condi-

tions.php#2

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs45-literacy-rates-continue-rise-generation-to-next-en-2017_0.pdf

International Energy Agency https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/ac-

Global Education Monitoring (GEM) Report https://en.unesco.org/gem-report

National Bureau of Economic Research Educational Attainment in the World 1950-2010

http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/ international-days/international-womens-day-2014/women-ed-facts-and-figure

National Human Genome Research Institute https://www.genome.gov/about-genomics/

World Water Development Report 2020
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372985.locale=en

Our World in Data (University of Oxford) https://ourworldindata.org/energy

UN Food and Agriculture Organization (FAO) http://www.fao.org/news/story/en/
item/1238015/icode http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html#

cess-to-electricity

Robert J. Barro, Jong-Wha Lee https://www.nber.org/papers/w15902
fact-sheets/Genetics-vs-Genomics

https://ourworldindata.org/energy-access
https://ourworldindata.org/global-education Global Education, 2020, Max Roser and Esteban
Ortiz-Ospina https://ourworldindata.org/homelessness
https://ourworldindata.org/literacy
https://ourworldindata.org/urbanization https://ourworldindata.org/world-population-growth
Share the World’s Resources (STWR) https://www.sharing.org/information-centre/reports/
estimated-100-million-people-are-homeless-worldwide
Statista https://www.statista.com/statistics/266808/the-most-spoken-languages-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/273291/number-of-people-with-malnutrition-worldwide/

The Guardian/Oxfam https://www.theguardian.com/business/2019/jan/21/world-26-richest-people-own-as-much-as-poorest-50-per-cent-oxfam-report
The Brookings Institution https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/10/22/

are-we-on-track-to-end-global-hunger/

United Nations (UN) https://www.un.org/en/sections/issues-depth/population/index.html

UN Children’s Fund (UNICEF)/World Health Organization Progress on household drinking
water, sanitation and hygiene 2000–2017 https://www.who.int/water_sanitation_health/
publications/jmp-report-2019/en/
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UN Habitat https://unhabitat.org/up-for-slum-dwellers-transforming-a-billion-lives-campaign-unveiled-in-europe
UN International Telecommunication Unit (ITU) https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/
United States Census Bureau https://www.census.gov/popclock/print.php?compo-

nent=counter

United States Energy Information Administration International Energy Outlook, 2019

https://www.eia.gov/outlooks/ieo/pdf/ieo2019.pdf

World Bank Group https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview

https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.FE.ZS

World Data Lab https://worldhunger.io/
World Economic Forum https://www.weforum.org/agenda/2016/11/which-countries-arebest-at-english-as-a-second-language-4d24c8c8-6cf6-4067-a753-4c82b4bc865b/
World Health Organization (WHO) https://www.who.int
https://www.who.int/news/item/21-05-2019-more-people-have-access-to-electricity-thanever-before-but-world-is-falling-short-of-sustainable-energy-goals
https://www.who.int/news/item/15-07-2019-world-hunger-is-still-not-going-down-afterthree-years-and-obesity-is-still-growing-un-report
Worldometer https://www.worldometers.info/undernourishment/
https://www.worldometers.info/world-population/
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Πόσοι άνθρωποι κατοικούν στον κόσμο μας;
Είμαστε περίπου 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι διασκορπισμένοι
σε αυτό τον πλανήτη! Πώς είναι η ζωή για τον καθένα από εμάς;
Πιστεύεις ότι ζούμε όλοι με τον ίδιο τρόπο; Είναι λίγο δύσκολο
να φανταστείς πώς ζουν 8.000.000.000 άνθρωποι. Αντί για αυτό,
ας πούμε πως 100 άνθρωποι ζουν μαζί σε ένα χωριό. *
Καλωσήρθες στο παγκόσμιο χωριό μας! Έλα να
γνωρίσεις τους ανθρώπους που ζουν εδώ. Ο καθένας
αντιστοιχεί σε 80 εκατομμύρια ανθρώπους (πάνω
κάτω). Πόσα παιδιά και πόσοι ενήλικες υπάρχουν;
Είναι περισσότεροι οι άνδρες ή οι γυναίκες;

άνθρωποι

26 άνθρωποι στους 100 είναι

είναι γυναίκες

παιδιά κάτω των 14 ετών

* Οι άνθρωποι σε αυτό το χωριό δεν αποτελούν
αντιπροσωπευτικό δείγμα σε σχέση με την
ηλικία, το φύλο ή την εθνικότητα. Εξαιρούνται
αυτές οι δύο σελίδες όπου παρουσιάζεται το φύλο και η ηλικία τους.

άνθρωποι
είναι άνδρες

8 στους 100
είναι μεγαλύτεροι
από 65 ετών

Αν επικεντρωθούμε σε 100 ανθρώπους,
θα βρούμε πιο εύκολα τι έχουμε κοινό
αλλά και σε τι διαφέρουμε.

Κι αν η Γη ήταν ένα χωριό με 100 κατοίκους;
Για φαντάσου! Σε αυτό το παγκόσμιο χωριό, πόσοι θα ήταν οι άντρες
και πόσες οι γυναίκες; Πόσοι θα προέρχονταν από την Ασία ή
από την Αφρική; Πόσοι θα είχαν πρόσβαση σε πόσιμο νερό,
σε ηλεκτρικό ρεύμα ή θα είχαν δικό τους σπίτι;
Πώς θα ήταν άραγε η ζωή τους;

Αυτό το βιβλίο θα σε βοηθήσει να
κατανοήσεις πόσο πολλά έχουμε
κοινά αλλά και να ανακαλύψεις όσα
επηρεάζουν σημαντικά τις ζωές μας.

Μαζί μπορούμε να βρούμε λύσεις
και να δημιουργήσουμε το μέλλον
που επιθυμούμε.
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