
 

Δεδομένα 

Η Περίπτωση της Cambridge Analytica 
Πιθανότατα γνωρίζετε αρκετά αν όχι πολλά γι' αυτή την υπόθεση. 

Από τη δεκαετία του '80, οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν ένα σύστη-
μα πέντε χαρακτηριστικών προκειμένου να χαρακτηρίσουν την προ-
σωπικότητα του ατόμου. Βαθμολογείστε, λοιπόν, σε κάθε ένα από τα
παρακάτω στοιχεία: ανοικτότητα στη νέα εμπειρία, ευσυνειδησία, εξω
στρέφεια, προσήνεια και νευρωτισμός. Από κοινού, τα παραπάνω
παρέχουν έναν τυποποιημένο και χρήσιμο τρόπο περιγραφής του
χαρακτήρα σας. 

Το 2012, έναν χρόνο πριν έρθει στο προσκήνιο η Cambridge
Analytica, μια ομάδα επιστημόνων από τα πανεπιστήμια Cambridge και
Stanford άρχισαν να ψάχνουν τη σχέση που θα μπορούσαν να έχουν
τα πέντε παραπάνω χαρακτηρολογικά στοιχεία με τις σελίδες που
κάνουν “Like” (“Μου αρέσει”) οι χρήστες του Facebook.19 Δημιούργη-
σαν, λοιπόν, ένα ερωτηματολόγιο στο Facebook ακριβώς γι' αυτό τον
σκοπό, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να κάνουν πραγματικά
ψυχομετρικά τεστ κι ελπίζοντας ότι μέσω αυτών θα βρουν μιαν αιτιώδη
συνάφεια ανάμεσα στον πραγματικό χαρακτήρα του εκάστοτε χρήστη
και στη διαδικτυακή του περσόνα. Όσοι κατέβασαν στον υπολογιστή
τους το ερωτηματολόγιο παρέδωσαν οικειοθελώς δύο ειδών δεδομέ-
να: το ιστορικό των σελίδων που τους αρέσουν στο Facebook και, μετά
από μια σειρά ερωτήσεων, μια αποτύπωση της πραγματικής τους προ-
σωπικότητας. 

Εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς πώς ενδεχομένως σχετίζονται
τα “Likes” και η προσωπικότητα. Όπως υποστήριξε η ερευνητική ομά-
δα σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε την επόμενη χρονιά,20 τα άτομα
που τους αρέσει ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο διαλογισμός ή οι ομιλίες TED,
είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα επιτύχουν υψηλή βαθμολογία στον τομέα
της ανοικτότητας στη νέα εμπειρία. Επίσης, σε όσους αρέσουν τα πάρ-
τι, ο χορός και η Snooki από την τηλεοπτική σειρά Jersey Shore, έχουν
την τάση να είναι περισσότερο εξωστρεφείς. Η έρευνα στέφθηκε με επι-
τυχία. Έχοντας εξασφαλίσει την προσδοκώμενη συνάφεια, η ομάδα
δημιούργησε έναν αλγόριθμο που θα μπορούσε να συνάγει την προ-
σωπικότητα κάποιου μόνο από τα “Likes” του στο Facebook. 

Στη δεύτερη μελέτη της που δημοσιεύτηκε το 2014,21 η ερευνητική
ομάδα υποστήριζε ότι αν συλλέξεις τριακόσια “Likes” από το προφίλ κάπ- 
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οιου στο Facebook, ο αλγόριθμος είναι σε θέση να αποφανθεί για
τον χαρακτήρα του ακριβέστερα απ' ό,τι ο(η) ερωτικός(ή) σύντροφός
του. 

Ταχεία επιστροφή στο σήμεραꞏ η εν λόγω ερευνητική ομάδα -το
Ψυχομετρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Cambridge- έχει εξελίξει
τον αλγόριθμό της σε τέτοιον βαθμό που μπορεί πλέον να προβεί σε
προβλέψεις για την προσωπικότητά σας και από τις δημοσιεύσεις που
φτάνουν στο Twitter σας. Διαθέτει μιαν ιστοσελίδα προσβάσιμη σε
όλους, όπου μπορείτε να τον δοκιμάσετε μόνοι σας. Μιας και ο λογα-
ριασμός μου στο Twitter είναι ανοικτός σε όλους, σκέφτηκα να δοκι-
μάσω κι εγώ την εγκυρότητα των προβλέψεων των ερευνητών, κι έτσι
προώθησα το ιστορικό του Twitter μου, αφού πρώτα συμπλήρωσα
ένα παραδοσιακού στιλ ερωτηματολόγιο προσωπικότητας, ώστε στη
συνέχεια να γίνει η σύγκριση. Ο αλγόριθμος κατάφερε να με αξιολο-
γήσει σωστά σε τρία από τα πέντε χαρακτηριστικά. Αν και, όπως προ-
κύπτει από την πιο “παραδοσιακή” έρευνα προσωπικότητας είμαι
περισσότερο εξωστρεφής και νευρωτική απ' ό,τι αφήνω να φανεί στον
Twitter λογαριασμό μου.22 

Όλη αυτή η δουλειά αποσκοπούσε στη διερεύνηση δυνατοτήτων
αξιοποίησής της στον χώρο της διαφήμισης. Έτσι, ως το 2017,23 η ίδια
ομάδα πανεπιστημιακών προέβη στο εξής πείραμα: έστελνε διαφημί-
σεις κομμένες και ραμμένες στα χαρακτηριστικά προσωπικότητας του
κάθε ατόμου. Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του Facebook, η ομά-
δα “σέρβιρε” διαφημίσεις προϊόντων ομορφιάς σε εξωστρεφή άτομα
χρησιμοποιώντας το σλόγκαν «Χορέψτε σαν να μη σας βλέπει κανείς
(αν και εννοείται ότι σας βλέπουν)», ενώ τα εσωστρεφή άτομα έβλεπαν
τη φωτογραφία ενός χαμογελαστού κοριτσιού μπροστά σε έναν καθρέ-
φτη συνοδευόμενη από τη φράση «Η ομορφιά δεν χρειάζεται να φω-
νάζει». 

Σ' ένα παράλληλο πείραμα, χρήστες-στόχοι που παρουσίαζαν υψη-
λή βαθμολογία στην ανοικτότητα προς τη νέα εμπειρία, δέχονταν δια-
φημίσεις για σταυρόλεξα που πλαισιώνονταν από μια εικόνα που περι-
είχε το κείμενο «Αριστοτέλης; Σεϋχέλλες; Απελευθερώστε τη δημιουρ-
γικότητά σας και προκαλέστε τη φαντασία σας με απεριόριστο αριθμό
σταυρόλεξων!». Τα ίδια σταυρόλεξα διαφημίζονταν και σε πιο επιφυ
λακτικά άτομα, αλλά με το σλόγκαν «Χαλαρώστε μ' ένα κλασικό αγαπημ- 
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ένο! Απαιτητικά σταυρόλεξα που προκάλεσαν πολλές γενιές δυνα-
τών λυτών». Συνολικά, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι ο συσχετι-
σμός των διαφημίσεων με τον χαρακτήρα των ανθρώπων οδηγούσε
σε 40% περισσότερα κλικ και 50% περισσότερες αγορές, συγκριτικά
με τις παραδοσιακές, μη-εξατομικευμένες διαφημίσεις. Για τους διαφη-
μιστές, αυτό είναι όχι απλά εντυπωσιακό αλλά δώρο εξ ουρανού. 

Εν τω μεταξύ, ενώ οι πανεπιστημιακοί δημοσίευαν τα πορίσματά
τους, κάποιοι άλλοι εφάρμοζαν ήδη τις μεθόδους τους. Μεταξύ αυτών
φέρεται να ήταν και η Cambridge Analytica, στα πλαίσια της εργασίας
της για την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ. 

Ας σταθούμε λίγο για μια κριτική επισκόπηση. Δεν υπάρχει αμφι-
σβήτηση ότι η Cambridge Analytica χρησιμοποιούσε τις ίδιες τεχνικές
με την Fry's, την ταξιδιωτική εταιρεία πολυτελών παροχών που εγώ
επινόησα. Η προσέγγιση που ακολουθούσαν ήταν η εξής: προσπαθού-
σαν να εντοπίσουν μικρές ομάδες ατόμων που έδειχναν να είναι πολύ
εύπιστα και τους έστελναν ειδικά στοχευμένες διαφημίσεις, αντί να
προβούν σε μία, σαρωτική και συλλήβδην, διαφημιστική καμπάνια. Για
παράδειγμα, διαπίστωσαν μεγάλο βαθμό επικάλυψης ανάμεσα σε άτο-
μα που αγόραζαν καλά, κατασκευασμένα στην Αμερική αυτοκίνητα
Ford και σε άτομα που ήταν δηλωμένοι υποστηρικτές των Ρεπουμπλι-
κάνων. Ως εκ τούτου, προσπάθησαν να εντοπίσουν άτομα που ενώ
προτιμούσαν τα Ford, δεν ψήφιζαν το ρεπουμπλικανικό κόμμα, προ-
κειμένου να δουν αν θα μπορούσαν να τα μεταπείσουν χρησιμοποιώ-
ντας αμερικανικές και μόνο διαφημίσεις, οι οποίες θα επικαλούνταν το
πατριωτικό τους συναίσθημα. Υπό μία έννοια, αυτό δεν διαφέρει καθό-
λου από τον υποψήφιο που εντοπίζει μια συγκεκριμένη γειτονιά ανα-
ποφάσιστων ψηφοφόρων και πηγαίνει πόρτα-πόρτα για να τους πείσει
προσωπικά. Και, σε διαδικτυακό επίπεδο, επίσης δεν διαφέρει απ' ό,τι
έκαναν οι Ομπάμα και Κλίντον στις εκστρατείες τους. Κάθε μείζον πολι-
τικό κόμμα του δυτικού κόσμου χρησιμοποιεί εκτενείς αναλύσεις και
πρακτικές μικροστόχευσης (micro-targeting) ψηφοφόρων. 

Ωστόσο, αν θελήσουμε να πιστέψουμε το υποκλαπέν βίντεο που
δημοσίευσε το Channel Four News, η Cambridge Analytica χρησιμο-
ποιούσε επίσης τα προφίλ προσωπικοτήτων προκειμένου να προωθή-
σει σε στοχευμένα μερίδια του εκλογικού σώματος συναισθηματικά
φορτισμένα πολιτικά μηνύματα - παραδείγματος χάριν, εντόπιΖε άγα-
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μες νευρωτικές μητέρες και, στοχεύοντας στον φόβο τους ότι θα
δεχτούν επίθεση μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, τις παρακινούσε να υπο-
στηρίξουν την οπλοκατοχή (άρα, Τραμπ). Και στον εμπορικό τομέα,
όπως και σε άλλες καμπάνιες πολιτικού χαρακτήρα, οι διαφημιστές
χρησιμοποιούν, αδιαμφισβήτητα και εκτενώς, ανάλογες τεχνικές. 

Πέραν αυτού όμως, οι ιθύνοντες της Cambridge Analytica εγκαλού-
νται για το γεγονός ότι δημιουργούσαν διαφημιστικό περιεχόμενο,
ενδύοντάς το με δημοσιογραφική περιβολή. Σύμφωνα με την κατάθε-
ση ενός πληροφοριοδότη στον Guardian, μία από τις πλέον πιο αποτε-
λεσματικές διαφημίσεις της κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρα-
τείας του Τραμπ ήταν ένα διαδραστικό γραφικό με τίτλο «Δέκα άβολες
αλήθειες για το Ίδρυμα Κλίντον».24 Ένας άλλος πληροφοριοδότης ανέ-
φερε ότι τα “άρθρα” που “φύτευε” στους ιστότοπους η Cambridge
Analytica βασίζονταν συχνά σε εύκολα αποδείξιμες ανακρίβειες.25 

Ας υποθέσουμε, χάριν της συζήτησης, ότι όλα τα παραπάνω αλη-
θεύουν: η Cambridge Analytica προωθούσε ψευδείς ειδήσεις στο
Facebook βάσει των ψυχολογικών προφίλ των ανθρώπων με σκοπό
να τους χειραγωγήσει. Το ερώτημα είναι: Το πέτυχε; Απέφεραν οι πρα-
κτικές της; 
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