Σκληρή προεκλογική
μάχη και στα social media
Τι κατέγραψε ο δείκτης «Social Media Compass» της εταιρείας «Γνώρα»
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ μάχη δίνουν στα μέσα κοινωνικής δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νικόλας Παπαδόπουλος
δικτύωσης τα κόμματα και οι πολιτικοί ηγέτες. Η με 5469 followers (+11,27%) και τον ακολουθεί
έρευνα της «Γνώρα» καταμέτρησε την απήχηση στην τρίτη θέση ο Γιώργος Λιλλήκας με 4·96ο
τους στα κοινωνικά δίκτυα, με ημερομηνία κατά (+7,17%)· Η Ελένη θεοχάρους ακολουθείται από
μέτρησης την ιιη Μαΐου 2016. Δημοφιλέστερο 2.240 χρήστες (7,86%), ο Μαρίνος Σιζόπουλος από
κόμμα μεταξύ των χρηστών του Twitter, αναδει 2.009 (+21,31%) καιο'Αντρος Κυπριανού από 1.973
κνύεται ο ΔΗΣΥ με 4377 followers, (+26,23%). Τους λιγότερους

έναντι 3.663 του ΑΚΕΛ. Τρίτη είναι η

Twitter: Πρωτιά

followers, 862, συγκεντρώνει ο πρόε

ΕΔΕΚ με 2.ιι6 followers, ενώ στην τέ για ΔΗΣΥ και ^ρος των Οικολόγων Γ. Περδίκης.
ταρτη θέση φιγουράρει το ΔΗΚΟ με ΑΒέοωω Στο Facebook διατηρούν όλοι οι
797· Από κοντά ακολουθούν οι Οίκο " u ι . τ πολιτικοί αρχηγοί προσωπικούς λογα
λόγοι και η Συμμαχία Πολιτών, με 759 f aceoOOK. 1 ην ριασμούς  σελίδες, πλην του ΓΓ του
και 727 likes αντίστοιχα, ενώ μόλις κούρσα οδηγούν ΑΚΕΛ,Άντρου Κυπριανού. Στην πρώτη
ι82 χρήστες συγκέντρωνε ι το Κίνημα ΑΚΕΛ  Ελένη θέση της μάχης του Facebook, βρί
Αλληλεγγύη. Αισθητή αύΗηση

σκεται η Ελένη θεοχάρους με 22.348

Στο Facebook προηγείται το ΑΚΕΛ των ufcgg ym likes στην επίσημη σελίδα της. Σημει
με 986ο likes, ενώ ακολουθεί ο ΔΗΣΥ Νικήλπ ώνεται, ωστόσο, ότι η Ελένη θεοχά

με 6.634· Στηντρίτη θέση βρίσκεται το ρους προσέλκυσε τη συντριπτική
Κίνημα Οικολόγων με 3·924 likes και πλειοψηφία των likes της, ενόσω ήταν
στην τέταρτη η Συμμαχία με 3.620. στέλεχος του ΔΗΣΥ. Από την in Μαρ
Ακολουθούν η Αλληλεγγύη με 3373 κ°ι η ΕΔΕΚ με τίου 20ΐ6, ημερομηνία της προηγούμενης μέτρη

2·553. ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το σης του Social Media Compass, η Ελένη θεοχά
τρίτο σε εκλογική δύναμη κόμμα, το ΔΗΚΟ, συγκε ρους κατέγραψε αύξηση μόλις +ο,82%. Στη δεύ
ντρώνει στην επίσημη σελίδα του μόλις 1.720 likes, τερη θέση ακολουθεί ο Γιώργος Λιλλήκας με 9.167
Αναλλοίωτο εμφανίζεται το τοπίο στο Twitter, likes και τρίτος ο Γιώργος Περδίκης με 5947 Τέ
Πιο δημοφιλής εξακολουθεί να είναι ο Αβέρωφ ταρτος, έρχεται ο Αβέρωφ Νεοφύτου με 3830
Νεοφύτου, ο οποίος διατηρεί άνετο προβάδισμα, likes. Η επίσημη σελίδα του Νικόλα Παπαδόπου
με 9051 followers, καταγράφοντας αύξηση 9.27% λου συγκεντρώνει 2.m likes και του Μαρίνου Σι
σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση. Στη ζόπουλου 2.053·

