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ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΨΥΧΙΚΉΣ 
ΥΓΈΙΑΣ
Ο David Garriga από το Parc Sanitari 
Sant Joan de Deu (PSSJD) παρουσίασε 
τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που 
πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του έργου 
RiskTrack στο πλαίσιο του συνεδρίου III 
Jornadas de Trabajo en Salud Mental (Συνέδριο 
στον τομέα της Ψυχικής Υγείας). Η παρουσίαση 
επικεντρώθηκε στα κυριότερα ερευνητικά 
αποτελέσματα του έργου, στους παράγοντες 
κινδύνου όπως αυτοί προέκυψαν από την 
ανάλυση δεδομένων ριζοσπαστικοποιημένων 
ατόμων και στον τρόπο με τον οποίο το 
έργο στοχεύει στην αναγνώριση των δεικτών 
ριζοσπαστικοποίησης στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης. Στο συνέδριο παραβρέθηκαν 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον 
ευρύτερο τομέα της ψυχικής υγείας, όπως 
ψυχίατροι και ψυχολόγοι.
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ΣΥΝΈΝΤΈΥΞΉ ΣΤΟ 
ΠΈΡΙΟΔΙΚΟ AL-GHURABA
Το 2ο τεύχος του περιοδικού Al-Ghuraba φιλοξενεί 
συνέντευξη της ομάδας του RiskTrack με σκοπό 
την ενημέρωση του κοινού για τους στόχους 
του ευρωπαϊκού αυτού συγχρηματοδοτούμενο 
έργου. Συγκεκριμένα, γίνεται παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων του πρώτου χρόνου του έργου 
με αναλυτική αναφορά στους θεωρητικούς και 
πρακτικούς στόχους που έχουν υλοποιηθεί 
από τις διάφορες επιστημονικές του ομάδες. Η 
συνέντευξη απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο 
ο οποίος θα ήθελε να αποκτήσει σχετικές 
πληροφορίες αναφορικά με την αντιμετώπιση 
της ριζοσπαστικοποίησης. Η συνέντευξη έχει 
δοθεί στην Ισπανική γλώσσα και μπορείτε να την 
διαβάσετε (σσ. 42-49) πατώντας εδώ.

Σχετικά με 
το έργο
Το έργο RiskTrack καλείται να ανταποκριθεί 
σε μία από τις πλέον πρόσφατες και 
απαιτητικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναφορικά με την επιτυχή 
και αποτελεσματική εξάλειψη της 
ριζοσπαστικοποίησης στην τρομοκρατία 
και της στρατολόγησης τρομοκρατών. 
Κατά την 24μηνη διάρκεια του έργου, ο 
γενικός αυτός στόχος θα υλοποιηθεί μέσω 
της αναγνώρισης της ριζοσπαστικοποίησης 
στο διαδίκτυο και ειδικότερα στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτό, 
η έρευνα που θα διεξαχθεί από τους 
εταίρους του έργου, υπό τον συντονισμό του 
Universidad Autonoma de Madrid (UAM), και 
η οποία έχει διακριθεί σε τέσσερις (4) Δέσμες 
Εργασιών, έχει ως σκοπό να προσδιορίσει 
και να αντιμετωπίσει τους παράγοντες ή 
δείκτες που υποδεικνύουν ποια άτομα ή 
ομάδες ατόμων ριζοσπαστικοποιούνται και 
στρατολογούνται με απώτερο σκοπό την 
τέλεση βίαιων τρομοκρατικών πράξεων.
Η επιτυχής αντιμετώπιση του πιο πάνω 
σκοπού θα επιτευχθεί μέσω της κάλυψης 
των παρακάτω στόχων του έργου:

• Μελέτη των δεικτών 
ριζοσπαστικοποίησης στην τρομοκρατία 
με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογίας 
εκτίμησης κινδύνων στον συγκεκριμένο 
τομέα. 

• Ανάπτυξη λογισμικού εργαλείου με 
δυνατότητα συλλογής, αναπαράστασης, 
προ-επεξεργασίας και ανάλυσης 
δεδομένων από το διαδίκτυο. 

• Ενίσχυση της συνεργασίας, 
της ανταλλαγής γνώσεων, της 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
των δικαστών, εισαγγελικών αρχών, 
Αρχών Επιβολής του Νόμου και άλλων 
σχετικών φορέων σχετικά με την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Το έργο RiskTrack - Tracking tool based on social media for risk assessment on radicalisation 
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Justice (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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https://issuu.com/ciseg/docs/alghuraba_2_is
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Μέλη της ερευνητικής ομάδας του Universidad Autónoma de Madrid (UAM) συμμετείχαν στο V 
Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad (DESEi+d 2017) το οποίο διοργανώθηκε από 
το Υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας στην Ακαδημία Πεζικού από τις 22 μέχρι 24 Νοεμβρίου 2017. Η 
παρουσίαση του RiskTrack επικεντρώθηκε σε μια αναλυτική αποτύπωση των βασικών στόχων και 
της σημαντικότητας του έργου στην προσπάθεια πάταξης της ριζοσπαστικοποίησης στο διαδίκτυο. 
Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν τόσο για τη δυνητική χρήση του εργαλείου 
που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου όσο και για το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο 
στηρίζεται η ανάπτυξή του.
Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους συνδέσμους:
Αφίσα, Ένημερωτικό φυλλάδιο

DESEI+D 2017

EUDAS 2017
Ο Javier Torregrosa Lopez, από το Universidad Autónoma de Madrid (UAM), εκπροσώπησε το έργο RiskTrack 
στο EUDAS 2017. Πρόκειται για μία διάσκεψη η οποία διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες στις 7 Δεκεμβρίου 2017 
με στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε επικεφαλής που δραστηριοποιούνται στον τομέα της επικοινωνίας και 
των δημοσίων υποθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ενημερωθούν για τις υφιστάμενες τάσεις στον ψηφιακό 
κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης καλύφθηκαν οι ακόλουθες θεματικές:
• Πώς τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν την πολιτική
• Επικοινωνώντας με τους φορείς χάραξης πολιτικής στο διαδίκτυο
• Παραδείγματα από επιτυχημένες ψηφιακές καμπάνιες
• Χάρτης, παρακολούθηση και εμπλοκή φορέων

FORENSICS 2017
Το έργο RiskTrack συμμετείχε στο 1st International Caparica 
in Translational Forensics το οποίο διεξήχθη μεταξύ 20 και 23 
Νοεμβρίου 2017 στη Λισαβώνα. Ο στόχος του συνεδρίου ήταν 
να συνδέσει μέσω μίας οριζόντιας μεθοδολογίας επαγγελματίες 
που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα των δικανικών 
επιστημών με τρόπο ώστε να καταστεί ελκυστικό σε όσο το 
δυνατόν περισσότερους επιστημονικούς κλάδους. Η βασική 
ιδέα του συνεδρίου ήταν η ενημέρωση και ανταλλαγή των πλέον 
πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων στην έρευνα και τεχνολογία 
που αναπτύσσεται στον τομέα των δικανικών επιστημών όπως 
επίσης και η πληροφόρηση σχετικά με την εφαρμογή τους στο 
πλαίσιο πραγματικών υποθέσεων.
Η τοποθέτηση στο συνέδριο της ομάδας του συντονιστή του 
έργου RiskTrack, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
επικεντρώθηκε στη δυνατότητα αξιοποίησης του τομέα 
της νοημοσύνης των μηχανών και της εξόρυξης δεδομένων 
αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην σημαντικότητα των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Δικτύωσης κατά την αξιολόγηση της 
ριζοσπαστικοποίησης όσο και στη χρήση γλωσσικών δεικτών ως 
μηχανισμούς ανίχνευσης ριζοσπαστικοποιημένων συμπεριφορών        
στο διαδίκτυο.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα Forensics 2017.

https://bit.ly/2pQ5Pni
https://bit.ly/2pQ5Pni
https://bit.ly/2Gjh2qQ
http://www.forensics2017.com


Στις 27 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε στις 
Βρυξέλλες, σε στενή συνεργασία με τη βουλγαρική Προεδρία και με την 
υποστήριξη της EuroPris και CEP, συνέδριο για τη Ριζοσπαστικοποίηση 
στις φυλακές. Το RiskTrack συγκαταλεγόταν σε μια δωδεκάδα έργων που 
παρουσιάστηκαν στο υλικό που μοιράστηκε σε όλους τους συμμετέχοντες. 
Το έργο εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή Δημόσιας Πολιτικής του CNTI 
Κωνσταντίνο Τσιούρτο.
Συμμετέχοντες στο συνέδριο ήταν εκπρόσωποι Υπουργείων Δικαιοσύνης, 
εμπειρογνώμονες φυλακών και επιτηρητές, δικαστές και εισαγγελείς, 
διεθνείς οργανισμοί, ακαδημαϊκοί και σχετικοί ΜΚΟ.
Ο στόχος του συνεδρίου ήταν να γίνει απολογισμός της κατάστασης των 

έργων στον τομέα της ριζοσπαστικοποίησης, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι 
συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην εξεύρεση λύσεων στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης. Ιδιαίτερη προσοχή 
δόθηκε στη χρήση προγραμμάτων απο-ριζοσπαστικοποίησης και αποκατάστασης, εργαλεία αξιολόγησης 
κινδύνου και εναλλακτικές λύσεις για την κράτηση, ιδίως για τους ανήλικους παραβάτες.
Το RiskTrack ήταν επίσης ένα από τα έργα που εκπροσωπήθηκαν επίσης στην ειδική συνάντηση του 
EuroPris που έλαβε χώρα την επόμενη μέρα (28 Φεβρουαρίου) στην έδρα της Βελγικής Αρχής Φυλακών στις 
Βρυξέλλες, η οποία επικεντρώθηκε στην κατάσταση των φυλακών και των εξειδικευμένων προγραμμάτων 
για ριζοσπαστικοποιημένα άτομα.
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ΈΡΓΑΣΤΉΡΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ SAFFRON
Ο David Camacho, Συντονιστής του έργου RiskTrack, 
έλαβε πρόσκληση για συμμετοχή στο τελικό εργαστήρι 
του έργου Saffron Project το οποίο έλαβε χώρα 
στις Βρυξέλλες μεταξύ 24 και 25 Ιανουαρίου 2018. 
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, παρουσιάστηκαν τα 
αποτελέσματα του έργου ενώ δόθηκε παράλληλα η 
δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να μοιραστούν 
τα αποτελέσματα των δικών τους έργων – RiskTrack, 
Trivalent and Practicies -  που σχετίζονται με την 
έρευνα στον τομέα της ριζοσπαστικοποίησης. 
Παράλληλα, ο David Camacho συμμετείχε σε 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που καταπιάστηκε 
με τα φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης στο 
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, αναλύθηκε η χρησιμότητα 

του διαδικτύου ως εργαλείου εντοπισμού της 
ριζοσπαστικοποίησης, η χρήση του από τις διάφορες 
ομάδες ριζοσπαστικοποίησης προκειμένου να 
προσελκύσουν καινούργιους ακολούθους και 
συζητήθηκαν μέτρα μετριασμού του φαινομένου 
αυτού.

Συνάντηση Ανάλυσης Δεδομένων
Η συνάντηση Ανάλυσης Δεδομένων πραγματοποιήθηκε στη 
Μαδρίτη στις 5 Μαρτίου 2018 με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
από τους 4 εταίρους του έργου RiskTrack. Ο στόχος της 
συνάντησης εταίρων ήταν να γίνει μία ανασκόπηση της 
υφιστάμενης πορείας του έργου με έμφαση στην ενημέρωση 
αναφορικά με τα παραδοτέα που έχουν αναπτυχθεί ή 
θα αναπτυχθούν μέχρι το τέλος του έργου. Η συνάντηση 
αποτέλεσε ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών σε σχέση με τα 
επόμενα βήματα των εργασιών όπου αναπτύχθηκαν κάποιες 
προκαταρκτικές συζητήσεις αναφορικά με τη διοργάνωση 
του τελικού συνεδρίου του έργου. 

ΣΥΝΑΝΤΉΣΉ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉΣ 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 
Οι επιστημονικές ομάδες από το Universidad Autónoma 
de Madrid (UAM) και το Universite Claude Bernard Lyon 1 
(UCBL) συναντήθηκαν στη Λυόν στις 19 Ιανουαρίου 2018 
για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με 
την ανάπτυξη του εργαλείου RiskTrack. Το θεματολόγιο της 
συνάντησης περιλάμβανε συζητήσεις για το πρωτότυπο και τα 
επόμενα βήματα που θα παρθούν για την αποτελεσματική και 
εντός χρονοδιαγράμματος επικύρωσης του εργαλείου. 

ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΉ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΉΣΉ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΈΣ
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Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ RISKTRACK
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