Τι έδειξαν οι μετρήσει για τη δημοφιλίαιων πολιτικών αρχηγών από 1 Φεβρουαρίου έω5 1 Μαρτίου

Η... ψήφος των social media
Αβέρωφ Νεοφύτου και ΓιώργοΞ Λιλλήκαε οδηγούν την κούρσα, σύμφωνα με έρευνα ins Gnora Social Media Compass

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Σημαντικότερο ρόλο από κάθε προ
ηγούμενη φορά αναμένεται ότι θα
παίξουν στις επερχόμενες βουλευ
τικές εκλογές τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Οι πολιτικές συζητήσεις και οι
αναφορές στο facebook, το twitter και τα
υπόλοιπα μέσα είναι συχνότερες από ποτέ,
με το διαδίκτυο να εξελίσσεται σε ένα νέο
πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα πολιτικά
κόμματα και οι πολιτικοί έρχονται ολοένα
και πιο κοντά στο διαδίκτυο, όχι μόνο διότι
αποτελεί τον οικονομικότερο τρόπο προβολής
τους, αλλά και έναν εύκολο τρόπο προσέγ
γισης μεγάλης μάζας ψηφοφόρων, άμεσο
και διαδραστικό. Οι περισσότεροι υποψήφιοι
και αρχηγοί κομμάτων λειτουργούν μία ή
και περισσότερες σελίδες στο Facebook και
έχουν λογαριασμό στο Twitter για ανακοι
νώσεις, φωτογραφίες, βίντεο, σχόλια, κοι
νοποιήσεις και πολλές φορές για να έχουν
βήμα άμεσης εξαγγελίας ή απάντησης για
κάτι που τους αφορά. Με φόντο τις Βουλευ
τικές Εκλογές της 22ας Μαΐου, το πολιτικό
θερμόμετρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
ανεβαίνει συνεχώς. Ο δείκτης «Social Media
Compass», της Γνώρα Σύμβουλοι Επικοι

νωνίας, εστιάζει στον διαδραστικό, διαπρο λόγων Περιβαλλοντιοτων, Γιώργος Περδικης.

σωπικό χαρακτήρα της ψηφιακής επικοινω
νίας. Πόσο δημοφιλείς είναι, λοιπόν, οι
επικεφαλής των κοινοβουλευτικών πολιτικών
κομμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;
Η έρευνα της Γνώρα αναζήτησε και κατα
μέτρησε, κατά την περίοδο ιη Φεβρουαρί
ουιη Μαρτίου, την απήχηση των πολιτικών
αρχηγών στα δύο κυρίαρχα κοινωνικά δίκτυα
στην Κύπρο, Twitter και Facebook.
Τα ευρήματα

Στο twitter το οποίο την τελευταία οκταετία
εδραιώθηκε ανά το παγκόσμιο ως το κατεξοχήν
διαδικτυακό εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας
διαθέτουν προσωπικούς λογαριασμούς όλοι οι
πολιτικοί αρχηγοί. Πιο δημοφιλής, στην κατά
υπό εξέταση περίοδο, ήταν ο Πρόεδρος του
ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, με 8.283 ακόλουθους
(followers). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νι
κόλας Παπαδόπουλος με 4915 followers και
τον ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Γιώργος Λιλ
λήκας με 4.628 followers. ΟΆντρος Κυπριανού,
που μόλις πρόσφατα (Οκτ. 2015) δημιούργησε
λογαριασμό στο twitter, ακολουθείται από
ΐ·563 χρήστες. Τους λιγότερους followers,
625, συγκεντρώνει ο ΓΓ του Κινήματος Οικο

Δημοφιλέστερη ανάρτηση, την περίοδο ιη Φε
βρουαρίουιη Μαρτίου, ήταν του Αβέρωφ Νε
οφύτου «Το πτυχίο πρέπει να είναι το διαβατήριο
για την εργασία &. δημιουργία &. όχι ακόμα ένα
κάδρο. Επίσκεψη στο @cutaccy», η οποία
απέσπασε 91 likes και 65 κοινοποιήσεις. Με
γαλύτερο ποσοστό αύξησης στον αριθμό των
followers κατέγραψαν τη συγκεκριμένη χρονική
περίοδο οι Άντρος Κυπριανού (+18.58%) και
Γιώργος Περδίκης (+10.17%).
Η μάχη στο Facebook

Στο Facebook διατηρούν όλοι οι πολιτικοί
αρχηγοί προσωπικούς λογαριασμούςσελίδες,
πλην του ΓΓ του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού.
Στην πρώτη θέση της μάχης του Facebook συ
ναντάμε τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών,
Γιώργο Λιλλήκα, με 9.059 likes στην επίσημη
σελίδα του. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο
Γιώργος Περδίκης, με 5934 likes. Τρίτος στη
μέτρηση του Social Media Compass έρχεται ο
Αβέρωφ Νεοφύτου με 3·55ΐ likes. Η επίσημη
σελίδα του Μαρίνου Σιζόπουλου συγκεντρώνει
ι.9ΐ6 likes, του Δημήτρη Συλλούρη 1.839 και
του Νικόλα Παπαδόπουλου 649· Δημοφιλέστερη

ανάρτηση, κατά την υπο εξέταση περίοδο, Μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης στον αριθμό είναι αρχηγός υφισταμένου κοινοβουλευτικού

αναδείχθηκε του Αβέρωφ Νεοφύτου «Η αλλαγή
κλίμακας των νοσηλευτών θα στοιχίζει €40
εκ. τον χρόνο. Αν είχαμε τα 40 εκ. θα έλεγα
έκπτωση 50% στον Φόρο Ακινήτων για όλο
τον κόσμο», με n6 likes και ι8 κοινοποιήσεις.

των συνολικών likes καταγράφουν οι Νικόλας
Παπαδόπουλος (+50.50%) και Μαρίνος Σιζό
πουλος (+23.69%). Ως hashtag των φετινών
εκλογών, μέχρι στιγμής φαίνεται να χρησιμο
ποιείται το #CyElections. Δεδομένου ότι δεν

ft

κόμματος, η Ελένη Θεοχάρους δεν περιλαμ
βάνεται στις μετρήσεις του Social Media Com
pass. Συγκεντρώνει 22.165 likes στο Facebook
και 2.085 followers στο Twitter, ενώ διαθέτει
και προσωπική ιστοσελίδα.

Αβέρωφ Νεοφύτου
σε Facebook και Twitter για us
δπμοφιλέστερεε αναρτήσει

ΑΝΟΔΙΚΗ

πορεία για τον «νεοφώτιστο»

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ

στο twitter ΓΓ του ΑΚΕΛ

σε followers στο Twitter

Άντρο Κυπριανού

ο Γ. Περδίκηε, δεύτεροε όμωε
σε likes στο Facebook

ΠΡΩΤΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ... ΒΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

«Xapos» στο youtube με τα προεκλογικά βίντεο
Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ για τις βουλευτικές εκλογές
του Μαΐου αναμένεται να είναι πιο ενδιαφέ
ρουσα από κάθε προηγούμενη. Όχι τόσο
από πολιτικής πλευράς, όσο κυρίως από
πλευράς ευρηματικότητας και καινοτομίας.
Και, εννοείται, παίζει σημαντικότατο ρόλο
η τεχνολογία. Τον γύρο του διαδικτύου
κάνουν τις τελευταίες μέρες τα πρώτα προ
εκλογικά βίντεο υποψήφιων βουλευτών, ενό
ψει των εκλογών της 22ας Μαΐου, για να
εξαγγείλουν το ενδιαφέρον τους να κατέλθουν
στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Οι
πιο νέοι και πιο εξοικειωμένοι με την τεχνο
λογία υποψήφιοι βουλευτές ανέβασαν στον
προσωπικό τους λογαριασμό στο Facebook
και ανάρτησαν στο youtube τα προεκλογικά
σποτάκια τους, προκαλώντας ποικίλες αντι
δράσεις στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων.

To top 5

Εμείς βρήκαμε και συλλέξαμε τα 5 «κα
λύτερα» προεκλογικά σποτ και σας τα πα
ρουσιάζουμε. Άλλα μάς έκαναν θετική και
άλλα αρνητική εντύπωση. Όλα όμως προ
κάλεσαν την προσοχή μας. Ο υποψήφιος
της Συμμαχίας Πολιτών Δώρος Παφίτης δη
μιούργησε ένα σποτ για τη δική του υπο
ψηφιότητα, που σίγουρα αξίζει να το δείτε.
Μ' ένα ροκ τραγούδι και μια δόση σαρκασμού
και αποδοκιμασίας κατά τον ίδιο, στο
σενάριο έρχεται σε μετωπική σύγκρουση
με το κατεστημένο του παλαιοκομματισμού,
που του ζητά να υποκύψει. Ο ίδιος όμως
τσαλακώνει το απειλητικό γράμμα και δη
λώνει την αποφασιστικότητα κατέλθει στις
εκλογές «χωρίς να είναι κομπάρσος κανενός».
Τα προεκλογικά τους βίντεο ανάρτησαν και
οι νέες υποψήφιες του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφα

νίδου και Ξένια Κωνσταντίνου. Η μεν πρώτη
δηλώνει ότι τον Μάιο θέλει «να μας κοιτάει
στα μάτια και να μην ντρέπεται», ενώ η
δεύτερη βάζει τα αθλητικά της, καβαλά το

ποδήλατο της και δίνει το σύνθημα: «Ας
ξεκινήσουμε!». Μια «ένεση» ελπίδας επιχειρεί
να δώσει και ο έτερος υποψήφιος του ΔΗΣΥ,
καθηγητής Νομικής Αντώνης Στυλιανού.
Μας τονίζει ότι «Τα δαχτυλίδια τα χάσαμε,
αλλά τα δάχτυλα παραμένουν». Και δεν
είναι καιρός ούτε για τάματα ούτε για κλά
ματα. «Μόνοι μας θα σωθούμε». Τις φυσικές
ομορφιές της Λάρνακας επέλεξε να μας
δείξει ο υποψήφιος της ΕΔΕΚ Σταύρος Χα
τζησάββας, ο οποίος μάς εξηγεί ότι θέλει
μια Κύπρο αισιόδοξη, θαρραλέα και με
ιδέες, λίγο πριν αφήσει στο νερό το χάρτινο
καραβάκι που έφτιαξε.

01 ΑΡΧΗΓΟΙ ΣΤΑ
SOCIAL MEDIA
®Με φόντο τις βουλευτικές

εκλογές το πολιτικό θερμόμε
τρο ανεβαίνει συνεχώς και στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Ο δείκτης
«Social Media Compass» της ΓΝΩΡΑ
Σύμβουλοι Επικοινωνίας, αναζήτη
σε και καταμέτρησε κατά την περί

οδο 1η Φεβρουαρίου1 η Μαρτίου
201ό, την απήχηση των πολιτικών

αρχηγών στα δύο κυρίαρχα κοινω

νικά δίκτυα στην Κύπρο, twitter
και Facebook. Στο twitter, πιο δη

μοφιλής κατά την υπό εξέταση πε

ρίοδο, ήταν ο πρόεδρος του ΔΗΣΎ
Αβέρωφ Νεοφύτου με 8283 ακό
λουθους (followers). Στη δεύτερη
θέση βρίσκεται ο Νικόλας Παπαδό
πουλος με 4915 followers και τον

ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Γιώρ
γος Λιλληκας με 4628 followers.
Στην πρώτη θέση της μάχης του

Facebook συναντάμε τον πρόεδρο
της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργο
Λιλλήκα, με 9059 likes στην επί
σημη σελίδα του. Στη δεύτερη
θέση ακολουθεί ο Γιώργος
Περδίκης με 5934 likes.
Τρίτος, στη μέτρηση του
Social Media Compass
έρχεται ο Αβέρωφ Νεο
φύτου με 3551 likes.

Avri για χειραψία, ιο... like
Έχουν παρέλθει οι enoxes που κά
noios unotynqnos ανεβασμένο5 σε
ένα μπαλκόνι μιλούσε σιο ntoOos
ιων οπαδών του. Τώρα, τα μπαλκό
νια έχουν δώσει in θέση ious ons

ιηλεοράσεΐ8, ία ραδιόφωνα και πιο
πρόσφατα στα μέσα KoivawiKns δι
κτύωσα. Ειδικότερα τα τελευταία δι
αδραματίζουν όλο και σημανπκότερο
ρόλο ons προεκλογικέ5 καμπάνα.
Ο δείκτηβ «Social Media Compass»
ms ΓΝΩΡΑ  Σύμβουλοι Επικοινω
vias πραγματοποίησε μια έρευνα

για την απήχηση των πολιτικών αρ
χηγών στα δύο κυρίαρχα κοινωνι
κά δίκτυα στην Κύπρο, Twitter και
Facebook. 'Onoos διαπιστώθηκε, οι

Κύπριοι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά και
οι υποψήφιοι ευρύτερα, φαίνεται να

συνειδητοποιούν πλήρα« τον ρόλο
που μπορούν να διαδραματίσουν
τα μέσα KoivawiKns δικτύωσα στη
σύγχρονη πολιτική επικοινωνία και
να κατανοούν ότι η αποτελεσματική
χρήση tous ενδέχεται να επηρεάσει
σε σημαντικό βαθμό την έκβαση ms
εκλογική5 tous καμπάνιαβ αλλά και
ns πολιπκέβ επιλογέβ συγκεκριμένων
ηλικιακών ομάδων, κυρίωβ των mo
νεαρών/Ετσι, λοιπόν, οι πολιτικοί δεν
περιορίζονται πλέον να εκφωνούν
μόνο ομιλίε5 ons συγκεντρώσει και
στα καφενεία και να κάνουν δηλώσει
στα κανάλια. Τώρα... τιτιβίζουν ns θέ
aeis tous και στο Twitter και μάλιστα
xcopis να χρειάζεται να... καταπονούν
ns φωνηπκέ8 tous χορδέ$. Οι πολι
τικοί δεν μετρούν πλέον την επιτυχία

ms προεκλογική5 tous προσπάθεια5
μόνο με το χειροκρότημα και ns χει

ραψίεβ που εισπράσσουν διά ζώσηβ
ons διάφορε8 συγκεντρώσει. Τώ
ρα μετράνε εξίσου και τα... likes που
παίρνουν στο διαδίκτυο. Βέβαια, δεν
φαίνεται να είναι και τόσο αποτελε
σματική, τουλάχιστον μέχρι τώρα, η
προσπάθεια των πολιτικών να προ
σεγγίσουν tous νέουβ ψηφοφόροι

μέσω των μέσων κοινωνικήβ δικτύ
ojons. Γι' αυτό παραμένει σε εξαιρε
τικά χαμηλά επίπεδα το ενδιαφέρον
των νέωνγια ns εκλογέ8. Προτιμούν,
as πούμε, να χρησιμοποιούν το δια
δίκτυο για να «κατεβάζουν» το Game
of Thrones, παρά να μπαίνουν στο...
Game of Politics.

° Αβέρωφ Νεο

φύτου με 8.283
followers. Στη

δεύτερη θέση και
πολύ πιο πίσω εί
ναι ο Νικόλας Πα

::^
Στου tweet την πρωτιά
Συμφωνά με τον δείκτη «socialmediacompass»

της Γνώρα, πρώτος με διαφορά στο Twitter είναι

ενώ την τρίτη θέ
on κατέχει ο Γιώρ
γος Λιλλήκας με
4628 followers.

Εντάξει, ο Πρόεδροςτου Συναγερμού έχει ακόμη
πολύ δρόμο μπροστά του για να φτάσει τα
77282.344 εκατομμύρια followers που έχει ο
Justin Bieber, αλλά βρίσκεται στη σωστή πορεία.

εκλογές4
Μάχη βουλευτικών
στα social media
Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει
λόγω βουλευτικών εκλογών και ο
δείκτης «social media compass»
της Γνώρα καταγράφει ενδιαφέρο
ντα στοιχεία για την αξιοποίηση του
πεδίου αυτού από τους πολιτικούς.
Τον πιο δημοφιλή στο Twitter, τον
Αβέρωφ Νεοφύτου με 8.283
followers. Στην πρώτη θέση της μά
χης του Facebook, είναι ο Γιώργος
Λιλλήκας, με9.059 likes στην επί
σημη σελίδα του.

Πρώτος στο Twitter ο Αβέρωφ
και στο facebook ο Λιλλήκας
Η μάχη στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης καλά κρατεί
ΤΗ δίκη τους μάχη σία μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν οι πο

χρήστες. Του λιγότερους followers, 625, συγκεντρώνει ο Γιώργος

Περδίκης. Δημοφιλέστερη ανάρτηση, την περίοδο in Φεβρουα
ρίου  in Μαρτίου 20ΐ6, ήταντου Αβέρωφ Νεοφύτου «Το πτυχίο
πρέπει να είναι το διαβατήριο για την εργασία & δημιουργία & όχι
ακόμα ένα κάδρο. Επίσκεψη στο @cutaccy», η οποία απέσπασε
9ΐ likes και 65 κοινοποιήσεις. Μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης στον
αριθμό των followers, κατέγραψαν τη συγκεκριμένη χρονική πε
ρίοδο οι Άντρος Κυπριανού (+18,58%) και Γιώργος Περδίκης
(+ιο,ΐ7%). Στην πρώτη θέση της μάχης του Facebook, είναι ο
Γιώργος Λιλλήκας, με 9059 likes στην επίσημη σελίδα του. Στη
δεύτερη θέση ο Γιώργος Περδίκης, με 5934 likes. Τρίτος έρχεται
ο Αβέρωφ Νεοφύτου με 3551 likes. Η επίσημη σελίδα του Μαρί
νου Σιζόπουλου συγκεντρώνει 1.916 likes, του Δημήτρη Συλλούρη
1.839 και του Νικόλα Παπαδόπουλου 649· Ο Αντρος Κυπριανού
δεν διαθέτει Facebook. Μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης στον
αριθμό των συνολικών likes, καταγράφουν οι Νικόλας Παπαδό
πουλος (+50,50%) και Μαρίνος Σιζόπουλος (+23,69%).
Ως hashtagTiov φετινών εκλογών, μέχρι στιγμής φαίνεται να

λιτικοί ηγέτες καθώς το νέο πεδίο προβολής και αντιπαράθεσης
κερδίζει πόντους και είναι πιο εύκολο για προσέγγιση των πολι
τών. Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει λόγω βουλευτικών εκλο
γών και ο δείκτης «social media compass" της Γνώρα καταγράφει
ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με τη δράση των Κυπρίων πολι
τικών ηγετών στην ψηφιακή επικοινωνία. Η έρευνα που καλύπτει
την περίοδο in Φεβρουαρίου in Μαρτίου 2016 ανέδειξε πιο
δημοφιλή στο Twitter, τον Αβέρωφ Νεοφύτου με 8.283 followers.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νικόλας Παπαδόπουλος με 49^
followers και στην τρίτη θέση ο Γιώργος Λιλλήκας με 4628
followers. ΟΆντρος Κυπριανού, που μόλις πρόσφατα (Οκτ. 2015) χρησιμοποιείται το #CyElections.
δημιούργησε λογαριασμό στο twitter ακολουθείται από 1.563

Αβ. Νεοφύτου και Γ. Λιλλήκας
οδηγούν την κούρσα στα Social
Media
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο μία τάση διεύρυνσης του πεδίου
προβολής και αντιπαράθεσης στον χώρο της πολιτικής πέραν των παραδοσιακών μέσων
επικοινωνίας (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση), στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικοί έρχονται ολοένα και πιο κοντά στο διαδίκτυο, όχι μόνο
διότι αποτελεί τον οικονομικότερο τρόπο προβολής τους, αλλά και έναν εύκολο τρόπο
προσέγγισης μεγάλης μάζας ψηφοφόρων, άμεσο και διαδραστικό. Οι περισσότεροι
υποψήφιοι και αρχηγοί κομμάτων λειτουργούν μία ή και περισσότερες σελίδες στο Facebook
και έχουν λογαριασμό στο Twitter, για ανακοινώσεις, φωτογραφίες, βίντεο, σχόλια,
κοινοποιήσεις και πολλές φορές για να έχουν βήμα άμεσης εξαγγελίας ή απάντησης για κάτι
που τους αφορά.
Η Κύπρος δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Με φόντο τις βουλευτικές εκλογές της
22ης Μαΐου 2016, το πολιτικό θερμόμετρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανεβαίνει
συνεχώς. Ο δείκτης "Social Media Compass" της ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας, εστιάζει
στον διαδραστικό, διαπροσωπικό χαρακτήρα της ψηφιακής επικοινωνίας. Πόσο δημοφιλείς
είναι, λοιπόν, οι επικεφαλής των κοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης;
Η έρευνα της ΓΝΩΡΑ, αναζήτησε και καταμέτρησε, κατά την περίοδο 1η Φεβρουαρίου – 1η
Μαρτίου 2016, την απήχηση των πολιτικών αρχηγών στα δύο κυρίαρχα κοινωνικά δίκτυα
στην Κύπρο, Twitter και Facebook.

Twitter Profile
Στο twitter  το οποίο την τελευταία οκταετία εδραιώθηκε ανά το παγκόσμιο ως το κατεξοχήν
διαδικτυακό εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας  διαθέτουν προσωπικούς λογαριασμούς όλοι
οι πολιτικοί αρχηγοί.
Πιο δημοφιλής, στην κατά υπό εξέταση περίοδο, ήταν ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ
Νεοφύτου, με 8283 ακόλουθους (followers). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Νικόλας
Παπαδόπουλος με 4915 followers και τον ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Γιώργος Λιλλήκας με
4628 followers.
Ο Άντρος Κυπριανού, που μόλις πρόσφατα (Οκτ 2015) δημιούργησε λογαριασμό στο twitter
ακολουθείται από 1563 χρήστες. Του λιγότερους followers, 625, συγκεντρώνει ο ΓΓ του
Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, Γιώργος Περδίκης.
Δημοφιλέστερη ανάρτηση, την περίοδο 1η Φεβρουαρίου – 1η Μαρτίου 2016, ήταν του
Αβέρωφ Νεοφύτου: "Το πτυχίο πρέπει να είναι το διαβατήριο για την εργασία & δημιουργία
& όχι ακόμα ένα κάδρο. Επίσκεψη στο @cutaccy", η οποία απέσπασε 91 likes και 65
κοινοποιήσεις. Μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης στον αριθμό των followers, κατέγραψαν τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι Άντρος Κυπριανού (+18.58%) και Γιώργος Περδίκης
(+10.17%).

Facebook Page
Στο Facebook διατηρούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί προσωπικούς λογαριασμούς  σελίδες,
πλην του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Άντρου Κυπριανού. Στην πρώτη θέση της μάχης του Facebook,
συναντάμε τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργο Λιλλήκα, με 9059 likes στην
επίσημη σελίδα του. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Γιώργος Περδίκης, με 5934 likes.
Τρίτος, στη μέτρηση του Social Media Compass έρχεται ο Αβέρωφ Νεοφύτου με 3551 likes.
H επίσημη σελίδα του Μαρίνου Σιζόπουλου συγκεντρώνει 1916 likes, του Δημήτρη
Συλλούρη 1839 και του Νικόλα Παπαδόπουλου 649.
Δημοφιλέστερη ανάρτηση, κατά την υπό εξέταση περίοδο, αναδείχθηκε του Αβέρωφ
Νεοφύτου "Η αλλαγή κλίμακας των νοσηλευτών θα στοιχίζει €40εκ τον χρόνο. Αν είχαμε τα
40εκ θα έλεγα έκπτωση 50% στον Φόρο Ακινήτων για όλο τον κόσμο" με 116 likes και 18
κοινοποιήσεις.
Μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης στον αριθμό των συνολικών likes, καταγράφουν οι Νικόλας
Παπαδόπουλος (+50.50%) και Μαρίνος Σιζόπουλος (+23.69%).
Ως hashtag των φετινών εκλογών, μέχρι στιγμής φαίνεται να χρησιμοποιείται το
#CyElections.
Ιστοσελίδες / blogs
Από τους πολιτικούς αρχηγούς κοινοβουλευτικών κομμάτων, ιστοσελίδα ή blog διαθέτουν
όλοι με εξαίρεση τους Άντρο Κυπριανού και Γιώργο Λιλλήκα.
Παρόλο που ο δυναμικός και διαδραστικός χαρακτήρας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
έχει αναγνωριστεί από τους πολιτικούς και πλέον τα εμπιστεύονται, αυτό δεν σημαίνει ότι
έχουν εγκαταλείψει τη λογική των προσωπικών ιστοσελίδων ή των blogs.

Πλέον, οι ιστοσελίδες χρησιμοποιούνται περισσότερο ως ψηφιακοί χώροι αρχειοθέτησης
ομιλιών, ανακοινώσεων, αρθρογραφίας και οπτικοακουστικού υλικού, παρά ως χώροι
διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων.
Δεδομένου ότι δεν είναι αρχηγός υφιστάμενου κοινοβουλευτικού κόμματος, η Ελένη
Θεοχάρους, δεν περιλαμβάνεται στις μετρήσεις του Social Media Compass. Συγκεντρώνει
22165 likes στο Facebook και 2085 followers στο Twitter, ενώ διαθέτει και προσωπική
ιστοσελίδα.
Πεδίο διαλόγου ή αυτοπροβολής;
Εν κατακλείδι, οι Κύπριοι πολιτικοί αρχηγοί, αλλά και οι υποψήφιοι ευρύτερα, φαίνεται να
συνειδητοποιούν πλήρως τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης στη σύγχρονη πολιτική επικοινωνία και να κατανοούν ότι η αποτελεσματική
χρήση τους ενδέχεται να επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό την έκβαση της εκλογικής τους
καμπάνιας αλλά και τις πολιτικές επιλογές συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων, κυρίως των
πιο νεαρών.
Αν και με την πάροδο του χρόνου και την ουσιαστική βοήθεια της τεχνολογίας η πολιτική των
μπαλκονιών έχει μεταφερθεί στο ψηφιακό πεδίο, με τα πληκτρολόγια να λαμβάνουν τη θέση
της εξέδρας, αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα
ως μέσο αυτοπροβολής και όχι ως μέσο αμφίδρομης επικοινωνίας και διαλόγου με τους
πολίτες.
Αναρτούν μεν, αλλά πολύ σπάνια απαντούν σε σχόλια. Προτιμούν, ακόμη, τις κομματικές
συγκεντρώσεις ή εκδηλώσεις για να συζητήσουν με τους πολίτες. Η άμεση επικοινωνία,
μέσω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι ακόμη λίγο πολύ άγνωστη στην
Κύπρο.
Ο δείκτης "Social Media Compass" της ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας παρακολουθεί,
καταγράφει και αξιολογεί την απήχηση των πολιτικών αρχηγών στα δύο κυρίαρχα κοινωνικά
δίκτυα στην Κύπρο, Twitter και Facebook.
http://capital.sigmalive.com/story/12657496/abneofutoukaiglillikasodigountinkoursasta
socialmedia

Η έρευνα της... έρευνας και τα social media των Κύπριων
πολιτικών | City Free Press
city.sigmalive.com /article/16169/i-ereyna-tis-ereynas-kai-ta-social-media-ton-kyprion-politikon

ΕΧΩ ΘΕΜΑ
ΓΡAΦΕΙ Η ΙΩAΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Η έρευνα της... έρευνας και τα social media των Κύπριων πολιτικών
18.03.2016

Μόλις πήρε το μάτι μας την έρευνα της εταιρείας Gnora σχετικά με τα social media των πολιτικών,
χαμογελάσαμε.

Παιδιά που έχουμε πάθει τενοντίτιδα απ’ το πολύ το web surf και το μπες-βγες-ξαναμπές στα social media,
χαρήκαμε που, επιτέλους, κάποιος σκέφτηκε το πόσο σημαντική είναι η παρουσία των πολιτικών στο νετ κι
αποφάσισε να το ψάξει.
Την εν λόγω έρευνα μπορείς να την διαβάσεις αυτούσια εδώ. Εμείς την… πειράξαμε λίγο, δίνοντας την δική μας -μη
επιστημονική- ερμηνεία για το τι συμβαίνει μες στο διαδίκτυο.
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* Η Gnora διεξήγαγε έρευνα για την δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών με φόντο τις Βουλευτικές Εκλογές της 22ης
Μαΐου 2016. Ο δείκτης «Social Media Compass» της εταιρίας επικεντρώθηκε στον διαδραστικό, διαπροσωπικό
χαρακτήρα της ψηφιακής επικοινωνίας κατά την περίοδο 1 Φεβρουαρίου - 1 Μαρτίου 2016.

TWITTER

Όταν λέμε «πήρε φωτιά το τουίτερ» ή το τάδε # «κάνει trending» είναι αδύνατον να μιλάμε για τους
Κύπριους πολιτικούς. Εκτός βέβαια κι αν κάποιος ποστάρει φωτογραφία όπου ως «αλεπού έξυπνα και
πονηρά… τα πουλάκια πιάνει και γέλα» (βλέπε κεντρική φωτογραφία) ή αν παρατονίσει την λέξη «δουλειά»
και την κάνει «δουλεία», απογειώνοντας το τρόλινγκ ανά το παγκύπριο. Απ’ τα tweets by accident στις
ανορθογραφίες, οι κύπριοι πολιτικοί δεν τα… σπάνε. Παρόλα αυτά, προσπαθούν. Πολύ.

Τα σκήπτρα στην τουιτερική μάχη -στην υπό εξέταση περίοδο πάντα- τα κρατάει ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Με 8283
ακόλουθους -τρέμε kanekos69- μια χαρά τα πάει για πρόεδρος κόμματος. Τακτικός τουιτεράς, συνεχίζει να αυξάνει
και να πληθαίνει τους ακόλουθούς του (8500 σήμερα) μάλλον γιατί μες τα πολλά πετάει και κανένα
ρομαντικό/ποιητικό τουίτ ή καμιά φώτο όπου σκαλίζει, μαζεύει σκουπίδια απ’ τις παραλίες, βλέπει πως γίνονται τα
χαλούμια κλπ.

Βλέπε ρομαντικό/ποιητικό τουίτ που λέγαμε:

— Averof Neofytou (@AverofCY) March 14, 2016
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Το αργυρό παίρνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος
με 4915 followers. Κανείς δεν γνωρίζει αν είχε περισσότερους πριν γίνει κάποια απ’ όλες τις διασπάσεις μες το
κόμμα του κι αν τον έκαναν unfollow. Υποπτευόμαστε πως πρέπει να κατέβασε και το app «Who unfollowed me?»
και καταγράφει ονόματα για να κάνει κουμάντο στις επόμενες εκλογές. Σήμερα που μιλάμε διαθέτει 5055 followers.
Ακολουθεί ένα πιο-κουλ-και-από-την-Σιβηρία τουίτ που θυμίζει έντονα το κλασσικό «Σας ευχαριστώ για την
αποδοχή φιλίας» στο facebook:

Ευχαριστώ όλους όσους ενδιαφέρονται ν´ακούσουν την άποψη μου και με ακολουθούν στο τουιτερ.
Ο διάλογος είναι η ψυχή της δημοκρατίας
— Νικόλας Παπαδόπουλος (@NicholasPapadop) March 10, 2016

Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Γιώργος Λιλλήκας
με 4628 followers, οι οποίοι αυξήθηκαν στους 4728 σήμερα που μιλάμε. Ο κύριος Λιλλήκας κάπου μεταξύ των αγαπημένων του- λέξεων «ανατροπή», «διαφθορά», «κατεστημένο» μας σουτάρει και ένα ξέμπαρκο τουίτ μες τα
μούτρα και σκοράρει.

H AEK στους 16!!! Αθλος!!!https://t.co/Enb2OAxLDZμπραβο στην ΑΕΚ. Τέτοια θέλουμε. Απόδειξη οτι
άμα θελουμε μπορούμε
— Γιώργος Λιλλήκας (@yiorgoslillikas) February 3, 2016

Τουιτάρει και κάτι ακαταλαβίστικα βέβαια, όπως το πιο κάτω το οποίο προφανώς παραπέμπει στην legendary ατάκα
"Δύο πράγματα είναι άπειρα: Το σύμπαν και η ανθρώπινη βλακεία,αν και για το σύμπαν δεν είμαι σίγουρος", την
οποία o Frederick S. Perls αποδίδει στον Αινστάιν.

Είχε δίκαιο ο Αινσταιν που είπε οτι η βλακεία ειναι ανίκητη! Και αυτός που είπε για το άπειρο της
βλακειας
— Γιώργος Λιλλήκας (@yiorgoslillikas) January 13, 2016

Ο Άντρος Κυπριανού, ο οποίος όπως αναφέρεται και στην έρευνα απέκτησε λογαριασμό τον περασμένο Οκτώβριο,
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ενδέχεται να ξεμείνει χωρίς λογαριασμό άμα αλλάξει χέρια το κόμμα. Κι αυτό γιατί επέλεξε ο λογαριασμός του να
είναι @GenSecAKEL και προφανώς να κληρονομείται στον επόμενο.

Αυτό βέβαια δεν τον σταματά απ’ το να τουιτάρει κι αυτός
τα δικά του στους 1563 ακόλουθούς του οι οποίοι
αρθροίζουν 1660 σήμερα.

Συνάντηση με το Κ.Κ. Η.Π.Α.
(Όπως βλέπετε Ομόνοια και στη Νέα Υόρκη!)
pic.twitter.com/i7DracW6TI
— Andros Kyprianou (@GenSecAKEL) March 11, 2016

Για οικολόγος... δεν το έχει με το τιτίβισμα ο Γιώργος Περδίκης, ο οποίος έχει 625 ακόλουθους (672 στις 18/3).
Παρόλα αυτά, με το πιο κάτω -ανοικτό σε αναρίθμητες τρολιές- τουίτ, δεσμεύεται να πρασινίσει την Κύπρο μας.

Φυτεύσαμε 300 δάφνες και αροδάφνες σήμερα στην Παλώδια. Καθε ψηφος που μας δίνεται, γινεται
δέντρο. pic.twitter.com/QP3CsJvQqw
— George Perdikis (@gperdikes) February 13, 2016

FACEBOOK
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Παλαίμαχοι του φουμπού οι περισσότεροι πολιτικοί μας συνεχίζουν αγέρωχοι τον διαδικτυακό τους αγώνα,
μόνο που εκεί, λόγω της ευρείας χρήσης του μέσου, η μεγαλύτερη απόλαυση δεν είναι τα ποστς τους αλλά
τα σχόλια που τα συνοδεύουν. Στο εμβρυακό στάδιο που βρίσκεται η κυπριακή τρολιά, μπορούμε να πούμε
πως μια χαρά τα πάει.

Όσον αφορά στο φουμπού, στην πρώτη θέση συναντάμε τον Γιώργο Λιλλήκα με 9059 likes (9087 στις 18/3) και με
best of σχόλιο αυτό:

Με 5934 likes ακολουθά ο Γιώργος Περδίκης (5,956 στις 18/3) ο οποίος μπορεί να μην τιτιβίζει αλλά ποστάρει. Best
of σχόλιο αυτό:

Σε αντίθεση με τον Γιώργο Περδίκη, ο Αβέρωφ Νεοφύτου φαίνεται να τιτιβίζει περισσότερο παρά να ποστάρει (σημ:
έχει connected τους λογαριασμούς του ), έτσι τον συναντάμε στην τρίτη θέση με 3551 likes (3,641 στις 18/3).
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H επίσημη σελίδα του Μαρίνου Σιζόπουλου συγκεντρώνει 1916 likes, που αυξήθηκαν κατά 31 απ' την μέρα που
ολοκληρώθηκε η έρευνα, 1η Μαρτίου, μέχρι σήμερα που μιλάμε. Οπότε, μια πρόχειρη διαπίστωση θα 'ταν πως οι
πολιτικοί ηρωισμοί δεν ισοδυναμούν πάντα σε... likes.
Ακολουθεί best of σχόλιο -τρολ υποθέτουμε- σε ποστ του Μαρίνου Σιζόπουλου. Μετά τις διαρροές, εννοείται:

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν το ‘χει με το φουμπού αφού μέχρι και την πρώτη του μήνα είχε μόνο 649 likes στην
σελίδα του, όσοι περίπου είναι οι συγγενείς και οι υπάλληλοι της οικογένειας. Σημειώνει όμως την μεγαλύτερη
αύξηση σε likes, 841 σήμερα, με αγαπημένο μας σχόλιο στην σελίδα του αυτό:

Στην έρευνα της εταιρίας Gnora συμπεριλήφθηκε και ο Δημήτρης Συλλούρης με τα ταπεινά 1839 likes που έγιναν
1845 σήμερα. Τα 6 επιπλέον likes που πήρε στις 18 μέρες που μεσολάβησαν θα τα προσθέσει στα 22,252 (!) της
Δρ. Ελένης Θεοχάρους για να τα αθροίσουν μαζί 24097 και να συνεργαστούν στις βουλευτικές. Πανέξυπνη
κίνηση, ό,τι και να πεις. Για να αυξήσεις τα likes σου, όχι τίποτα άλλο.

* Ως hashtag των φετινών εκλογών, σύμφωνα πάντα με την εταιρεία που διεξήγαγε την έρευνα, μέχρι στιγμής
φαίνεται να χρησιμοποιείται το #CyElections. Η CITY σάς προτρέπει να τρολάρετε υπεύθυνα.
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