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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
To διαδίκτυο καθιστά εφικτή την 

άμεση διεκπεραίωση οικονομικών 
συναλλαγών, όπως είναι η 

μεταφορά χρημάτων ή η πληρωμή 
λογαριασμών, με τη χρήση ενός 
απλού υπολογιστή, γεγονός που 
αποδεσμεύει πολύτιμο χρόνο για 

τους πολίτες, αφού δεν είναι 
απαραίτητη πλέον η πολύωρη 

αναμονή σε καταστήματα τραπεζών 
ή άλλων υπηρεσιών. 



ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

Το διαδίκτυο προσφέρει εκπληκτικές 
δυνατότητες διαφήμισης και προώθησης 
προϊόντων και υπηρεσιών, παρέχοντας σε 

εταιρείες και επιχειρήσεις ένα ισχυρό μέσο για 
την αύξηση των πωλήσεών τους. Κάθε 
επιχείρηση διαθέτει πλέον τη δική της 

ιστοσελίδα, όπου όχι μόνο προβάλλει τα 
προϊόντα της, αλλά μπορεί και να 

πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις μέσω 
αυτής. 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

του διαδικτύου έχει βρει 
σημαντικές εφαρμογές στο χώρο 
της ενημέρωσης, προσφέροντας 
στους πολίτες άμεση και συνεχή 
επαφή με ακόμη περισσότερες 

πηγές ενημέρωσης από αυτές του 
παρελθόντος. Πλέον οι πολίτες 

έχουν πρόσβαση σε ενημερωτικές 
σελίδες όχι μόνο του τόπου τους, 

αλλά και άλλων κρατών 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
 Το διαδίκτυο έχει αποτελέσει έναν 

ιδανικό τρόπο διακίνησης πληροφοριών 

σε κάθε άκρη της γης, επιτρέποντας 

στους πολίτες πρόσβαση σε πηγές 

γνώσης που άλλοτε ήταν απρόσιτες. 

Βιβλιοθήκες, πανεπιστημιακά και 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, έχουν 

ψηφιοποιήσει και θέσει στη διάθεση του 

κοινού πλήθος βιβλίων, επιστημονικά 

άρθρα και διαλέξεις, μελέτες και έρευνες, 

επιτρέποντας σε κάθε πολίτη που το 

επιθυμεί να ενημερωθεί κατά τρόπο 

έγκυρο για κάθε επιστημονικό αντικείμενο 

που του κινεί το ενδιαφέρον. 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

O  Το διαδίκτυο αυξάνει 
θεαματικά τις πηγές 

λήψης πληροφοριών 
και εκπαιδευτικού 

υλικού για τους μαθητές, 
καθώς έχουν πια 

πρόσβαση σε μεγάλες 
βιβλιοθήκες (ψηφιακά 
βιβλία), σε ιστοσελίδες 

εκπαιδευτικού και 
ενημερωτικού 

χαρακτήρα, σε ιστορικά 
αρχεία, αλλά και αρχεία 

εφημερίδων και 
περιοδικών. 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
O  Η συνεισφορά του διαδικτύου 

στον τομέα της επικοινωνίας 
υπήρξε καταλυτικής σημασίας, 

εφόσον τόσο με τα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης όσο και με 

τις υπηρεσίες κλήσεων και 
συνομιλίας με τη χρήση κάμερας, 
άλλαξε πλήρως τον τρόπο με τον 
οποίο επικοινωνούν οι άνθρωποι 

στις μέρες μας. Ιδίως τα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης με την 

ιδιαίτερη διάδοσή τους στα άτομα 
νεανικής ηλικίας έχουν 

διαμορφώσει νέους κώδικες 
επικοινωνίας, φέρνοντας σ’ 

επαφή ανθρώπους απ’ όλα τα 
μέρη του κόσμου.  



 Το διαδίκτυο, ιδίως για τις νεότερες 

γενιές, προσφέρει πάρα πολλές 

δυνατότητες διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας, εφόσον παρέχει 

πρόσβαση σε άφθονο ψυχαγωγικό 

υλικό, όπως: τηλεοπτικές σειρές, 

κινηματογραφικές ταινίες, τραγούδια, 

λογοτεχνικά έργα, ηλεκτρονικά 

παιχνίδια κ.ά. Καίριο στοιχείο της 

διαδικτυακής ψυχαγωγίας είναι η 

δυνατότητα αλληλεπίδρασης, καθώς οι 

πιθανοί διαδικτυακοί συνομιλητές ή 

συμπαίκτες προέρχονται από 

οποιαδήποτε περιοχή της χώρας ή 

άλλου κράτους. 



Πηγές: https://www.e-parenting.gr/ 

http://homoinformaticus.eu/ 

Συλλογή εικόνων: 

https://www.google.com/imghp 
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