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Le big data au secours de la Crète!
Le printemps était de retour, moteur de
nouvelles activités. « Crète terre de rencontres » n’y
a pas failli en faisant acte de présence dans les
« Hauts-de-France » fin mars et début avril.
En premier lieu, le 30 mars, à la demande de
Mme Lemaire, professeur responsable de la section
BTS tourisme du lycée Jeanne d’Arc d’AulnoyeAymeries, les élèves ont assisté à la conférence « A
la découverte de la Crète d’hier et d’aujourd’hui »
proposée par l’association. C’est la deuxième
sollicitation de l’établissement pour présenter cette
vue panoramique de la Crète. Conçue dans un
premier temps pour fournir une information aussi
complète que possible, elle a encore une fois séduit
par le caractère pédagogique de sa forme et de son
contenu. Il est toujours intéressant de présenter aux
nouvelles générations les atouts de la Crète,
d’autant plus que leur formation va les amener à très
court terme à travailler dans un secteur économique
très important pour l’île. Ce document, déjà projeté à
six reprises devant des publics différents, devrait
l’être à nouveau courant novembre à Clamart, en

Τα μαζικά δεδομένα προς βοήθεια της Κρήτης!
Ο ερχομός της άνοιξης είναι μία ώθηση για
καινούριες δραστηριότητες. Ο σύλλογος “Κρήτη, γη
συναντήσεων” ανταποκρίθηκε δίνοντας το παρόν
στο “Hauts de France”, τέλος Μαρτίου και αρχές
Απριλίου.
Πρώτον, στις 30 Μαρτίου, μετά από αίτηση
της κυρίας Lemaire, καθηγήτριας υπευθύνου της
κατεύθυνσης τουριστικών επαγγελμάτων στο Λύκειο
Jeanne d'Arc στο Aulnoye-Aymerie, οι μαθητές
παρακολούθησαν την διάλεξη “Ανακαλύπτοντας την
Κρήτη του χτες και του σήμερα” που είχε προτείνει ο
σύλλογος. Είναι η δεύτερη φορά που το
εκπαιδευτικό αυτό ίδρυμα απευθύνεται σε μας
προκειμένου να παρουσιάσουμε μία πανοραματική
θέα της Κρήτης. Κι ενώ κατ' αρχήν η διάλεξη
απέβλεπε στο να παρέχει πληροφορίες όσο το
δυνατόν πληρέστερες, όμως ακόμη μία φορά
γοήτευσε με τον παιδαγωγικό της χαρακτήρα
μορφής και περιεχομένου. Είναι σημαντικό να
γνωρίζουν οι νέες γενιές τα προσόντα της Κρήτης,
πολλώ μάλλον αφού οι σπουδές τους θα τους
οδηγήσουν πολύ σύντομα να εργαστούν σ' έναν
οικονομικό τομέα άκρως σημαντικό για το νησί. H
διάλεξη αυτή αφού έχει ήδη προβληθεί έξι φορές
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banlieue parisienne.
Par ailleurs, les 13, 14 et 15 avril, les adhérents
de l’association étaient de nouveau à pied d’œuvre à
Aulnoye, au« rendez-vous des saveurs et du tourisme
en Avesnois », pour animer le stand crétois qui avait
pris place sous le chapiteau de la 18ème édition. Rien
ne vaut le contact direct avec le public, toujours
extrêmement enrichissant, qui a confirmé l’intérêt pour
l’originalité et la qualité des produits crétois ainsi que la
popularité de la Crète comme lieu de villégiature. Vous
trouverez le détail de cet évènement dans la rubrique
consacrée aux activités de l’association.
Internet est une révolution qui a bouleversé le
mode de consommation, les relations plus ou moins
virtuelles entre les personnes et l’accès à l’information
ainsi qu’à d’autres secteurs de notre quotidien. Il
génère un énorme flux de données, appelé big data,
qui permet, grâce à des algorithmes sophistiqués, de
fournir des analyses censément pertinentes sur des
domaines extrêmement variés dont l’utilisation peut
parfois avoir des conséquences fâcheuses. La récente
affaire Cambridge Analytica* en est une très belle
démonstration, et ce n’est vraisemblablement que la
partie visible de l’iceberg.
Ainsi, le tourisme, qui est devenu une
importante industrie** dans le monde, a été
particulièrement chambardé ces dernières décennies
par les réservations en ligne et les avis, plus ou moins
avérés, émis après les séjours. Cette évolution, sans
aucun doute commode pour le consommateur, ne
présente pas toujours des avantages, surtout pour les
petites ou modestes structures à la visibilité réduite qui
ne sont pas en mesure d’afficher leur différence, leur
originalité et leur authenticité. On a déjà eu l’occasion
d’évoquer ce sujet. Leur singularité est noyée dans les
offres pléthoriques, alléchantes et envahissantes des
gros industriels du séjour qui attirent de ce fait une
débauche de consultations. Selon TripAdvisor, qui a
établi un classement des destinations les plus
populaires dans le monde et en Europe, la Crète est à
la 5ème place mondiale derrière Paris, Londres, Rome
et Bali en Indonésie et de ce fait à la 4ème place en
Europe. Il s’agit d’un classement de popularité, à ne
pas confondre avec un classement d’affluence ou de
recettes, où la Grèce, et par conséquent la Crète, sont
beaucoup plus éloignées, loin derrière des pays
comme la France, les Etats Unis ou la Chine qui ont un
déjà énorme potentiel de tourisme domestique et,
comme elle, un patrimoine national riche et
particulièrement attractif.
L’été approche et comme chaque année la
migration touristique cherche ses destinations de
séjour. Souhaitons donc que la popularité de la Crète,
confirmée par le big data amène aux crétois qui en ont
toujours bien besoin une affluence bénéfique, surtout
dans les petites mais chaleureuses pensions
traditionnelles .
J. Chazeau
* La collecte des renseignements par cette société aurait été à l’origine
de l’élection de Donald Trump et aurait influencé le Brexit. Suite à ce
scandale la société a depuis fermé ses portes.
** Le tourisme représente 10% du PIB mondial, 7% en France et 20%
en Grèce.


μπροστά σε διαφορετικό κοινό, πρόκειται να
παρουσιαστεί ακόμη μία φορά, κατά τον Νοέμβριο στο
Clamart, προάστιο του Παρισιού.
Αφ'ετέρου, στις 13, 14, 15 Απριλίου, οι
συνδρομητές του συλλόγου είχαν και πάλι ενεργοποιηθεί
στο Aulnoye, στην “Συνάντηση των γεύσεων και του
τουρισμού στο Avesnois» προκειμένου να συντονίσουν
το κρητικό περίπτερο που βρισκόταν στο στεγασμένο
χώρο σ' αυτή την 18η έκθεση.Τίποτε δεν αξίζει τόσο, όσο
η άμεση επικοινωνία με το κοινό, πάντοτε εξαιρετικά
καρποφόρα, η οποία επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον για την
πρωτοτυπία και ποιότητα των κρητικών προϊόντων,
όπως επίσης και την δημοτικότητα της Κρήτης ως τόπου
παραθερισμού. Θα βρείτε τις λεπτομέρειες αυτού του
γεγονότος
στην
στήλη
την
αφιερωμένη
στις
δραστηριότητες του συλλόγου.
Το διαδίκτυο είναι μία επανάσταση που ανέτρεψε
τον τρόπο κατανάλωσης, τις σχέσεις λίγο πολύ εικονικές
ανάμεσα στους ανθρώπους ως και την πρόσβαση στην
πληροφόρηση καθώς και σε άλλους τομείς της
καθημερινής μας ζωής. Δημιουργεί μία τεράστια ροή
δεδομένων, τα λεγόμενα “μαζικά δεδομένα” που χάρη σε
πολύπλοκους αλγορίθμους μπορούν να παρέχουν
αναλύσεις υποτιθέμενες ορθές άκρως ποικίλων θεμάτων,
των οποίων όμως η χρήση μπορεί να έχει πολύ
αρνητικές συνέπειες. Η πρόσφατη υπόθεση “Cambridge
Analytica»* αποτελεί μία καλή απόδειξη και προφανώς
δεν είναι παρά η ορατή πλευρά του παγόβουνου.
Έτσι ο τουρισμός που κατέστη μία σημαντική
βιομηχανία** στον κόσμο μας, έχει υποστεί μία ιδιαίτερη
αναστάτωση τις τελευταίες δεκαετίες, με τις ηλεκτρονικές
κρατήσεις, δεδομένων των εντυπώσεων λίγο πολύ
επαληθευμένων κατόπιν της διαμονής. Αυτή η εξέλιξη,
αναμφίβολα πολύ βολική για τον καταναλωτή, δεν
παρουσιάζει πάντα πλεονεκτήματα κυρίως για τις με
μειωμένη ορατότητα μικρές ή μέτριες υποδομές, οι
οποίες δεν βρίσκονται σε θέση να προβάλλουν την
διαφορετικότητά τους, την πρωτοτυπία τους και
αυθεντικότητά τους. Είχαμε ήδη την ευκαιρία να θίξουμε
αυτό το θέμα. Η ιδιαιτερότητά τους πνίγεται μέσα στην
πληθώρα των προσφορών της μεγάλης βιομηχανίας
διακοπών που δελεαστικές μας κατακλύζουν και ως εκ
τούτου προκαλούν μία ξέφρενη αναζήτηση. Σύμφωνα με
το TripAdvisor που πραγματοποίησε μία ταξινόμηση των
δημοφιλέστερων ανά τον κόσμο και την Ευρώπη
προορισμών, η Κρήτη κατέχει την 5η θέση διεθνώς, μετά
το Παρίσι, το Λονδίνο, την Ρώμη και το Μπαλί στην
Ινδονησία και ως εκ τούτου την 4η θέση στην Ευρώπη.
Πρόκειται για μια ταξινόμηση δημοτικότητας, να μην
συγχέεται με μία ταξινόμηση προσέλευσης ή εσόδων,
στην οποία η Ελλάδα επομένως και η Κρήτη βρίσκονται
πολύ πιο μακριά, πολύ πίσω από τις χώρες όπως η
Γαλλία, οι Η.Π.Α. ή η Κίνα που διαθέτουν ένα τεράστιο
δυναμικό εσωτερικού τουρισμού και, όπως η Ελλάδα, μία
εθνική κληρονομιά πλούσια και ιδιαίτερα ελκυστική.
Το καλοκαίρι πλησιάζει και, όπως κάθε χρόνο, η
τουριστική διακίνηση αναζητά προορισμούς αναψυχής.
Ας ευχηθούμε λοιπόν, η δημοτικότητα της Κρήτης,
επιβεβαιωμένη από τα μαζικά δεδομένα, να προκαλέσει
μία ευεργετική για τους Κρητικούς που έχουν πάντα τόση
ανάγκη, εισροή τουρισμού στο νησί, κυρίως προς τους
μικρούς αλλά φιλικούς παραδοσιακούς ξενώνες.
Δ,Μ
*Η συλλογή πληροφοριών από την εταιρία αυτή πιθανόν να είναι η αιτία
της εκλογής του Donald Trump και να επηρέασε το Brexit. Κατόπιν αυτού
του σκανδάλου, η εταιρία έκλεισε τις πόρτες της.
** Ο τουρισμός παρουσιάζει το 10% του ΑΕΠ διεθνώς, το 7% στην Γαλλία,
το 20% στην Ελλάδα.

