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Αν η Γη είχε 100 ανθρώπους, της 

Τζάκι Μακ Καν (εικ. Άαρον Κάσλεϊ) 
 
Από 
 Κατερίνα Χατζηανδρέου 
 
 
 
 

   

Μικροπληροφορία: Η συγγραφέας έκανε έρευνα σε έγγραφα, βιβλία και ιστοσελίδες για 

να συγκεντρώσει πληροφορίες για αυτό το βιβλίο. Ενδεικτικά: British Council, Central 

https://www.elniplex.com/author/katerina_c/
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Intelligence Agency, Global Education Project, International Energy Agency, United 

Nations, Statista, The Guardian κ.α. 

Η κλίμακα μικραίνει. Πολύ. Αντί για 7,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους, η 

διαίρεση μας οδηγεί στους 100. Αν είχε 100 ανθρώπους, πώς θα ήταν 

κατανεμημένοι; Αυτή είναι η έξυπνη ιδέα πάνω στην οποία δομεί το 

βιβλίο της η Jackie McCann. 

Τι θα συνέβαινε λοιπόν; Γυναίκες άντρες 50-50. 

26 στους 100 θα είναι παιδιά κάτω των 14 ετών. 

3 έχουν ξανθά μαλλιά (φυσικά έτσι;) και 2 κόκκινα και μόλις 2 πράσινα 

μάτια έναντι 3 με γκρι, 5 με μελί, 5 με καστανοπράσινα και 9 με μπλε. 

Καταλάβατε γαλανομάτηδές μου ποια είναι τώρα τα πιο σπάνια; 

60 τους 100 αυτούς ζουν στην Ασία, 10 στην Ευρώπη και μόλις ένας 

στην Ωκεανία. 

17 μιλούν κινέζικα, 2 ρώσικα, 4 αραβικά, μόλις 5 αγγλικά ως πρώτη 

γλώσσα. 

14 δεν ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν. 

29 δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και 41 στο διαδίκτυο. 

Υπάρχουν αρκετές ακόμα πληροφορίες που αναπτύσσονται με τον ίδιο 

τρόπο. Πληροφορίες που αποτυπώνουν το παγκόσμιο χωριό, τις τάσεις, 

τις αδυναμίες, τα αριθμητικά του δεδομένα. Κάπως έτσι ο αναγνώστης 

αντιλαμβάνεται πού ανήκει, πόσο μειοψηφία γίνεται κάποιες φορές, 

πόσο κερδισμένος είναι όταν δεν ανήκει στους αδύναμους. Αλλά πέρα 

από τις προσωπικές ταυτίσεις, το βιβλίο της McCann δίνει μια συνοπτική 

φωτογραφία του πλανήτη, τόσο ενδιαφέρουσα που και μεγαλύτεροι 

αναγνώστες τρυπώνουν σε αυτήν την παράδοξη αλλά ορθή στατιστική 

και κάνουν σκέψεις και αναγωγές. 
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Εξυπακούεται ότι το βιβλίο λειτουργεί σαν ένας εννοιολογικός χάρτης ο 

οποίος μπορεί να οδηγήσει παιδιά σε σπίτι ή σχολείο να δημιουργήσουν 

τις δικές τους εικαστικές αποτυπώσεις, τους δικούς τους χάρτες, όπου 

θα αποκαλυφθούν ομοιότητες, διαφορές, σκέψεις, αντιλήψεις. 

Έτσι γίνεται κατανοητός ο αχανής κόσμος από τα παιδιά. 

Για αναγνώστες από 4 ετών. 

Εκδόσεις Παπαδόπουλος. 

 


