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Στόχος: 
Η εξέταση των τρόπων με τους οποίους ο λόγος (ανα)παράγει την κοινωνική 
κυριαρχία, δηλαδή την κατάχρηση εξουσίας από μία κοινωνική ομάδα απέναντι 
σε άλλες, καθώς και των τρόπους με τους οποίους οι ομάδες που 
κυριαρχούνται δύνανται να αντισταθούν σε αυτή. (van Dijk 2009: 9) 

Λόγος (=discourse)
A. Κείμενα (γλωσσικά και μη) με συγκεκριμένο δομικό θέμα 

που παρουσιάζουν συνοχή και συνεκτικότητα.  
B. Κυρίαρχες αντιλήψεις στην κοινωνική πρακτική.

Κριτική ανάλυση λόγου (ΚΑΛ)

μικροεπίπεδο

μακροεπίπεδο

=> πως οι λόγοι (Β) στοιχειοθετούνται σε λόγους (Α) αλλά και πως οι 
λόγοι (Α) αντικατοπτρίζουν μη ρητά εκφρασμένους λόγους (Β)



Μέθοδος: 
1. Ενδελεχής κειμενική ανάλυση 
2. Εξέταση κοινωνικοπολιτικού συγκειμενικού περιβάλλοντος 
3. Ανάδειξη κοινωνικής ανισότητας 

Λόγος διάκρισης/προκατάληψης (discriminatory discourse) 
→ Πρωτοτυπικό πεδίο έρευνας για την ΚΑΛ

- Καταπιέζει και υποτάσσει κοινωνικές ομάδες
- Επηρεάζει την κοινωνική συνοχή
- Σε ορισμένες περιπτώσεις ρυθμίζεται από το νόμο 

→ Λόγος μίσους (hate speech) 

Κριτική ανάλυση λόγου (ΚΑΛ)



Λόγος μίσους και λόγος διάκρισης

Λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των συζητήσεων σχετικά με το κακό 
που προκαλεί, τον τρόπο με τον οποίο διαδίδεται, το ποιες είναι οι 
κατάλληλες δημόσιες και ιδιωτικές απαντήσεις σε αυτόν και το κατά 
πόσο θα έπρεπε να συμβιβαστεί με τις θεωρίες της ελεύθερης 
έκφρασης, είναι εκπληκτικό το πόσο λίγη δουλειά φαίνεται να έχει γίνει 
όσον αφορά τον καθορισμό του όρου «λόγος μίσους». (Sellars 2016:4)

Λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των συζητήσεων σχετικά με το κακό 
που προκαλεί, τον τρόπο με τον οποίο διαδίδεται, το ποιες είναι οι 
κατάλληλες δημόσιες και ιδιωτικές απαντήσεις σε αυτόν και το κατά 
πόσο θα έπρεπε να συμβιβαστεί με τις θεωρίες της ελεύθερης 
έκφρασης, είναι εκπληκτικό το πόσο λίγη δουλειά φαίνεται να έχει γίνει 
όσον αφορά τον καθορισμό του όρου «λόγος μίσους». (Sellars 2016:4)

Πού αποδίδεται αυτό;
Πρόκειται για έναν όρο με εξαιρετικά πολύπλοκες ηθικές και 
ιδεολογικές διαστάσεις που έχει πλέον ξεφύγει από τη νομική τροχιά. 



Κύρια χαρακτηριστικά λόγου μίσους από τη νομική σκοπιά:
- Συγκεκριμένες προστατευόμενες κοινωνικές ομάδες
- Πρόθεση υποκίνησης διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας
- Δημόσια τοποθέτηση

Ο εντοπισμός δηλώσεων που θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν 
ως λόγος μίσους φαίνεται ολοένα και δυσκολότερος, γιατί ο λόγος 
μίσους δεν εκδηλώνεται απαραίτητα μέσα από εκφράσεις μίσους ή 
συναισθημάτων. Ο λόγος μίσους δύναται να συγκαλυφθεί σε δηλώσεις 
που μπορεί με μια πρώτη ματιά να φανούν λογικές και συνηθισμένες. 

(Weber 2009: 5)

Λόγος μίσους και λόγος διάκρισης



(1) Θάνατος στους μαύρους!

               → Ετεροποίηση 
(4) Ο Θεός μισεί τα τρανς άτομα.           → Επίκληση στην πίστη
(5) Οι ανάπηροι ζουν σε βάρος του κράτους.
(6) Μέχρι να δώ ένα ομόφυλο ζευγάρι να αναπαράγεται 
φυσικά, θα συνεχίσω να πιστεύω πως η ομοφυλοφιλία είναι 
αφύσικη. 

    (Assimakopoulos et al. 2017)

Παράνομος 
λόγος μίσους

Λανθάνων 
λόγος μίσους

         → Πρόσκληση σε βία
(2) Πρέπει να σταματήσουμε την εισβολή των 
μουσουλμάνων. → Έμμεση πρόσκληση σε βία
(3) Η πατρίδα μας ανήκει μόνο σε μας.

Λόγος μίσους και λόγος διάκρισης



Με τη σειρά του το συγκεκριμένο συνεχές αποτελεί την απαρχή από 
ένα ακόμα ευρύτερο συνεχές· αυτό του γενικότερου λόγου διάκρισης. 

Αυτό περιλαμβάνει:
- Παράνομο λόγο μίσους
- Λανθάνοντα λόγο μίσους (λόγο αποκλεισμού κοινωνικών ομάδων με 

βάση προστατευόμενα χαρακτηριστικά)
- Λόγο αφομοίωσης κοινωνικών ομάδων με βάση προστατευόμενα 

χαρακτηριστικά
- Λόγο αποκλεισμού/αφομοίωσης κοινωνικών ομάδων ανεξάρτητα 

από κάποιο προστατευόμενο χαρακτηριστικό. 
- …

Το συνεχές του λόγου διάκρισης



Διαδίκτυο 1.0: μονοκατευθυντική διεπαφή  
Παραγωγοί διαδικτυακού περιεχομένου → Τελικοί χρήστες

Διαδίκτυο 2.0: αμφίδρομη επικοινωνία 
Παραγωγοί διαδικτυακού περιεχομένου ↔ Τελικοί χρήστες

Το πρόβλημα: Δημόσια υποκίνηση διακρίσεων, εχθρότητας ή βίας

Η πρόκληση του Διαδικτύου 2.0 

 ________________
                       

     _________________

⇒ Κώδικας συμπεριφοράς για την καταπολέμηση της ρητορικής 
του μίσους στο διαδίκτυο (Ευρωπαϊκή Ένωση 2016)



Μια προσέγγιση με κοινωνικό προσανατολισμό, όπως αυτή των 
κριτικών σπουδών λόγου, δε μπορει να συνεχίσει να αγνοεί τις 
αλλαγές που επιφέρει η (ραγδαία) αυξανόμενη διαθεσιμότητα 
ψηφιακών γλωσσικών δεδομένων και η επιρροή των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης σε διάφορες κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές διεργασίες. 

→ Συγκέντρωση επικοινωνιακού περιεχομένου σε νέες δομές
→ Αλλαγές στις νόρμες παραγωγής και διάδοσης του κοινωνικού 
λόγου    (KhosraviNik & Unger 2016: 206) 

Η πρόκληση του Διαδικτύου 2.0 και η ΚΑΛ 



Η ΚΑΛ επικεντρώνεται παραδοσιακά σε κείμενα που παράγονται 
από κοινωνικά κυρίαρχες ομάδες και θεσμούς. 

- πολιτικός/κοινοβουλευτικός λόγος
- μιντιακός λόγος

…
  

Το συμμετοχικό διαδίκτυο αποτελεί: 
- έναν από τους πλέον ασφαλείς χώρους για την έκφραση 

εξαιρετικά αμφιλεγόμενων κοινωνικών απόψεων
- ένα πλαίσιο που επιτρέπει την αναβίωση των δεσμών 

αλληλεγγύης ανάμεσα σε μέλη ομάδων μίσους. (Josey 2010: 37)

Η πρόκληση του Διαδικτύου 2.0 και η ΚΑΛ 



Συγκειμενικό περιβάλλον 
Aσφαλής χώρος για την έκφραση αμφιλεγόμενων απόψεων:
- Αμεσότητα → μικρότερη (ή μηδενική) επιμέλεια παραγωγής 
- Ανωνυμία → ελευθεριότητα στην έκφραση

Χώρος αναβίωσης δεσμών αλληλεγγύης με βάση το μίσος
- Πόλωση λόγω του επιχειρηματικού μοντέλου του Διαδικτύου 2.0

Βασική πηγή εσόδων: διαφήμιση 
→ Μεγαλύτερη συμμετοχή στον ιστότοπο = Περισσότερα έσοδα 
→ Χρήση αλγορίθμων που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή 
→ Προώθηση περιεχομένου που τέρπει τους χρήστες    (Pariser 2011)

Χαρακτηριστικά λόγου διάκρισης στο Διαδίκτυο 2.0



Eπικοινωνιακή μεσολάβηση με τη χρήση ηλεκτρονικού 
υπολογιστή (sic. → με τη χρήση πληκτρολογίου και οθόνης)

Τα χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν:
 

- Υβρίδιο προφορικού και γραπτού λόγου (Rowe 2009: 85)

- Εξαιρετική «φορητότητα»
- (Κυρίως) ασύγχρονη επικοινωνία
- (Κυρίως) διαλογική διεργασία
- Κατά βάση δημόσια επικοινωνία 
- Πολυτροπικό περιεχόμενο (Jucker & Dürscheid 2012)

   

Χαρακτηριστικά λόγου διάκρισης στο Διαδίκτυο 2.0



Ένας κύριος λόγος για την εντυπωσιακή έλλειψη μελετών της 
προκατάληψης στον λόγο των κοινωνικών μέσων δικτύωσης είναι οι 
μεθοδολογικές δυσκολίες που σχετίζονται με τη διαχείριση και 
ανάλυση μεγάλων όγκων από αδιάρθρωτα κειμενικά δεδομένα.   

(Törnberg & Törnberg 2016:132)

Προκλήσεις στη συλλογή δεδομένων:
- Όγκος δεδομένων
- Περιορισμοί συλλογής από τις ίδιες τις πλατφόρμες
- «Θόρυβος» στα δεδομένα

Εξετάζοντας το λόγο διάκρισης στο Διαδίκτυο 2.0



Προκλήσεις στην ανάλυση δεδομένων:
- Όγκος δεδομένων

→ αυτόματη (τουλάχιστον προκαταρτική) ανάλυση με 
υπολογιστικές μεθόδους / πιο επιδερμική αρχική επισημείωση  

- «Θόρυβος» στα δεδομένα
- Άτακτη οργάνωση μηνυμάτων
- Απρόβλεπτες αλλαγές δομικού θέματος
- Αμφισημία 

π.χ. “For God sake, make the process simpler and allow this 
woman to unite with her daughter in Nigeria.”
→ κατασκευή (ιδεολογικού) προφίλ χρήστη 

Εξετάζοντας το λόγο διάκρισης στο Διαδίκτυο 2.0



ΚΑΛ και αρχές σωματοκειμενικής γλωσσολογίας:
Από στοχοποιημένες πηγές προς την αντιπροσωπευτικότητα. 
+ διερεύνηση μεγαλύτερου όγκου δεδομένων
+ διασφαλίση μεγαλύτερης αντικειμενικότητας (βλ. Baker 2012) 
+ μια πρώτη ματιά όσον αφορά το εύρος λόγου προκατάληψης σε 

κείμενα συγκεκριμένων πηγών (βλ. Αssimakopoulos et al. 2017) 

Περιορισμοί σε σχέση με το Διαδίκτυο 2.0:
- Είναι εφικτό να συλλέξουμε τα πάντα;
- Κατά πόσο μπορούν τα συμπεράσματά μας να γενικευθούν και 

πάλι;

 
- «Θόρυβος» στα δεδομένα

- Άτακτη οργάνωση μηνυμάτων
- Απρόβλεπτες αλλαγές δομικού θέματος
- Αμφισημία 

π.χ. “For God sake, make the process simpler and allow this 
woman to unite with her daughter in Nigeria.”
→ κατασκευή (ιδεολογικού) προφίλ χρήστη 

Σύνδεση με την «εθνογραφία»



Ομοφοβικές/τρανσφοβικές τάσεις σε σχόλια αναγνωστών στο 
διαδίκτυο
- Σχόλια σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες
- Εξάμηνο Μάρτιος-Αύγουστος 2019

Απόκλιση με ΚΑΛ: 
χρονική επιλογή ανεξαρτήτως συγκεκριμένων συγκυριών

Μια πιο «εθνογραφική» ματιά στο λόγο διάκρισης κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ 
κοινότητας → δύναται να αναδείξει συγκεκριμένα γεγονότα που 
εντείνουν τη συζήτηση γύρω από αυτή. 

Μία περιπτωσιολογική μελέτη (Ασημακόπουλος & Σεραφής 2020)



Βασιστήκαμε στο ερευνητικό πρόγραμμα C.O.N.T.A.C.T. 
(Assimakopoulos et al.  2017: 17-20)

1. Χρήση περιηγητή ιστού “EMM newsbrief” (http://emm.newsbrief.eu/)

- Αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά σχετικές με την 
ομοφοβία/τρανσφοβία

→ Λέξεις-κλειδιά με τα περισσότερα αποτελέσματα: 
«ομοφυλόφιλος/η», «ΛΟΑΤ/ΛΟΑΤΚΙ», «γκέι», «λεσβία», 
«ομοφυλοφιλία», «ομοφοβικός/ή»

=> Ελλιπή στοιχεία για την τρανσφοβία

Μεθοδολογική προσέγγιση

http://emm.newsbrief.eu/


1.465 άρθρα από 82 ιστοσελίδες

 2.  Απομόνωση ιστοσελίδων με δυνατότητα σχολιασμού και  
υπάρχοντα σχόλια:
iefimerida.gr, protothema.gr, newsbeast.gr, gazzetta.gr, tvxs.gr, kathimerini.gr, 
madata.gr, enikos.gr, huffingtonpost.gr, news.gr, patrastimes.gr, kerdos.gr

3.   Καταγραφή όλων τα σχολίων που πλαισιώνουν τα σχετικά 
άρθρα →  5.522 σχόλια

4.   Δειγματοληψία προς αποφυγή στρέβλωσης αποτελεσμάτων: 
10-12 πρώτα σχόλια ανά άρθρο → 956 σχόλια

Αποτελέσματα αλίευσης



- Αρνητικό (ως προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα)
[Αναφορά σε φωτογραφία δύο αντρών που φιλιούνται]
«Μπράβο στα παιδιά, να ζήσουν να ευτυχήσουν, αλλά γιατί ρε 
Γκαζετα έχεις τέτοια φωτογραφία να φαίνεται στην αρχική σελίδα 
του σαιτ? Έτρωγα, δεν με λυπασαι? Μέσα στο άρθρο βάλε ότι 
εικόνα θες και το λαθος θα είναι δικό μου αν πατήσω να το δω. Όχι 
όμως να κάνω σκρολ νταουν στην αρχική και να βλέπω τέτοιες 
εικόνες.»

- Θετικό (ως προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα)
«Ο κόσμος προχωράει προς καλύτερους καιρούς. Είναι τρομακτικό 
πώς ήταν τα πράγματα πριν 100 χρόνια σε όλους τους τομείς. 
Μακάρι να συνεχίσουμε.»

Αξιολογική επισημείωση



- Ουδέτερο (ως προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα)
«Δεν νομιζω οι ΛΟΑΤΚΙ να ασχολουνται με τους λαθρο οπως λενε 
αρκετοι επειδη ισως να θελουν να ριξουν το φταιξιμο σε αυτους. 
Αυτοι παλευουν για δικα τους δικαιωματα και οι περισσοτεροι ειναι 
κατα των λαθρομεταναστων. Οποιος εχει επισημες πηγες για την 
υποστηριξη των ΛΟΑΤΚΙ προς λαθρο ας στειλει και ενα λινκ.»

- Άσχετο (ως προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα)
«Mπράβο σου που τα λες έτσι χύμα και τσεκουράτα. Ακριβώς έτσι 
είναι τα πράγματα. Οι τράγοι όχι αγάπη δεν προσφέρουν παρά 
μόνο μίσος και διχόνοια και υπηρεσίες στα λαμόγια. Μαύροι και 
άραχνοι μέσα και έξω»

Αξιολογική επισημείωση



Αποτελέσματα αξιολογικής επισημείωσης



- Προσβλητική έκφραση / Αρνητική κατηγοριοποίηση
π.χ. «Άιιι μωρή φτεράάάά και πούπουλα!!!!» /
[Για το gay parade στην Αθήνα] 
«Τι σχέση μπορεί να έχουν ο αγώνας για ισότητα, κατοχύρωση 
ατομικών ελευθεριών με τους προκλητικούς ανώμαλους, ε;»

- Γενίκευση 
π.χ. «Prin er8oun ta polla syropia syntrofe, erxontai ta liga. Prin 
er8oun ta gangbangs, eixame one-on-one. Panta kapws arxizei. 
Kai to gay community den einai kai to pio ‘controlled’ kai 
‘measured’ twn kinimatwn.» 

Επικοινωνιακές τακτικές διάκρισης



- Στερεότυπο
π.χ. [Σχόλιο για φωτογραφία γάμου γκέι ζευγαριού] 
«Την γυναίκα πιθανόν την κάνει αυτός με την κόκκινη ελιά στο 
μέτωπο (προσευχόμενοι φωτογραφία)»

- Μεταφορά
π.χ.«Η κόλαση αρχίζει να απλώνεται στη γη. Σε όλα τα επίπεδα.»

- Πρόταση/Απειλή 
π.χ. «Ε και που είναι το πρόβλημα ρε εσεις.;; Ας μην είναι 
ομοφυλόφιλοι και ας γίνουν φυσιολογικοί άνθρωποι...» /
«ΤΟΥ ΠΙΣΩΓΛΕΝΤΗ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ Όταν γυρίσει ο τροχός να 
δούμε που θα κρυφτούν οι οσφυοκάμπτες.»

 

Επικοινωνιακές τακτικές διάκρισης



- Σαρκασμός/Χιούμορ
π.χ. «μονο γκει; ποσο σεξιστες... να φανταστω οτι αν τον κανατε 
αφυλο τρανς κουιρ πυγμαιο αβοριγινα θα σας επεφτε βαρυ ε; 
παλιοπατριαρχες...» /
«αδελφές και παλικάρια θα γίνουνε μαλλιά κουβάρια !!»

- Αρνητικό υπονόημα
π.χ.«Δεν υπαρχουν ομοφοβικοι. Υπαρχουν ομως αρκετοι 
προβληματικοι αντικοινωνικοι στρεητοφοβικοι ομοφυλοφιλοι.»

Ποσοτικά αποτελέσματα;
 → Πολλαπλές τακτικές ακόμα και στο ίδιο μήνυμα. 

Επικοινωνιακές τακτικές διάκρισης



Ετεροκανονικότητα (βλ. Adam 1998, Butler 1999)

- «ανωμαλία» 
- «προκλητική συμπεριφορά» 
- «κατάντια»
- «αρρώστια» (+ παραλληλισμός με παιδοφιλία) 

Κύριοι μηχανισμοί απαξίωσης*:
- Χλευασμός
- Σαρκασμός/Χιούμορ

-

* Μη συνηθισμένοι στη βιβλιογραφία της ΚΑΛ (πιθανόν λόγω της 
ελευθεριότητας του διαδικτυακού μέσου)  
 

Κυρίαρχη ιδεολογική αξία προκατάληψης



- Κύπρος (Assimakopoulos & Baider 2019)
Κοινός τόπος: Όταν τα αρνητικά σχόλια τεκμηριώνονται, πολλές 
φορές παρουσιάζονται αντίδραση προς την επιβαλλόμενη 
«προπαγάνδα» μια αόριστης «νέας τάξης πραγμάτων». 
→ Θεωρίες συνομωσίας + μετα-αλήθεια (Sismondo 2017)

- Μάλτα (Assimakopoulos & Vella Muskat 2017, 2018)
Απόκλιση (!): Το θρησκευτικό φρόνημα δεν αποτελεί τη 
βασικότερη αιτία αποκλεισμού της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
→  αρνητικά σχόλια κατά της Εκκλησίας ≈ 2x αρνητικά σχόλια 
κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας για θρησκευτικούς λόγους. 

Σύγκριση με άλλα εθνικά πλαίσια



1. Αποκαλύπτει 
- το εύρος του φαινομένου (στους συγκεκριμένους ιστότοπους)
- γεγονότα που επιτείνουν τη συζήτηση (π.χ. Pride)
- άλλα κοινωνικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. μεταναστευτικό)

2. Δύναται να προσφέρει μια διαχρονική διάσταση
π.χ. C.O.N.T.A.C.T. (2015/16) 42,6% αρνητική στάση / 28% - θετική στάση

3. Αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες του συμμετοχικού διαδικτύου
→ πιο «άμεσες» επικοινωνιακές τακτικές 
→ πολλαπλά μέσα αποτίμησης της αποδοχής μιας ιδεολογικής στάσης, π.
χ. ρυθμός αναδημοσίευσης, 👍 / 👎
→ ύπαρξη ή έλλειψη διαπραγμάτευσης ιδεολογικών στάσεων 

Συμπεράσματα περιπτωσιολογικής μελέτης



Κριτικές σπουδές λόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (SM-CDS):

Η διερεύνηση της μορφής, των διαδικασιών και των προβαλλόμενων 
νοηματοδοτήσεων του περιεχομένου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
και οι επιπτώσεις τους για την κοινωνία.                         (KhosraviNik 2018: 587)

Κυρίαρχοι δρώντες → γενικό κοινό

↓
Κυρίαρχοι δρώντες ↔ γενικό κοινό

π.χ. Χρυσή Αυγή, 
Trump, Brexit...

Γενικά συμπεράσματα



Κανονικοποίηση προσβλητικού 
λόγου και σε κυρίαρχους δρώντες 

Γενικά συμπεράσματα



Κανονικοποίηση προσβλητικού 
λόγου και σε κυρίαρχους δρώντες 

Γενικά συμπεράσματα



Adam, Barry D. 1998. Theorizing homophobia. Sexualities1 (4): 387–404.
Assimakopoulos, Stavros, Fabienne Baider, and Sharon Millar. 2017. Online Hate Speech in the European Union: A Discourse-Analytic Perspective. 

Cham: Springer.
Assimakopoulos, Stavros & Rebecca Vella Muskat. 2017. Exploring xenophobic and homophobic attitudes in Malta: Linking the perception of social 

practice with textual analysis. Lodz Papers in Pragmatics 13 (2): 179–202. 
Assimakopoulos, Stavros & Rebecca Vella Muskat. 2018. Xenophobic and homophobic attitudes in online news portal comments in Malta. Xjenza 

Online 6: 25–40.
Butler, Judith. 1999. Gender Trouble (2nd edn). London: Routledge.
van Dijk, Teun A. 2009. Critical-discourse studies: A socio-cognitive approach. In Ruth Wodak & Michael Meyer (eds.) Methods of Critical Discourse 

Analysis (2nd edn), pp. 62-86. London: Sage.
Josey, Christopher S. 2010. Hate speech and identity: An analysis of neo racism and the indexing of identity. Discourse & Society 21(1): 27-39.
Jucker, Andreas H. & Christa Dürscheid. 2012. The linguistics of keyboard-to-screen communication: A new terminological framework. Linguistik 

Online, 56 (6/12): 1-26.
KhosraviNik, Majid. 2018. Social media critical discourse studies (SM-CDS). In John Flowerdew & John E. Richardson (eds.) The Routledge Handbook 

of Critical Discourse Studies, pp. 582-596. London/New York: Routledge.
KhosraviNik, Majid & Johann W. Unger. 2016. Critical discourse studies and social media: Power, resistance and critique in changing media ecologies. 

In Ruth Wodak & Michael Meyer (eds) Methods of Critical Discourse Studies (3rd edn), pp.205-233. London: Sage.
Pariser, Eli. 2012. The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You. London: Penguin Books.
Rowe Charley. 2009. E-mail play and accelerated change. In Charlie Rowe και Eva Lia Wyss (eds.), Language and New Media: Linguistic, Cultural and 

Technological Evolutions, pp. 75-98. Cresthill: Hampton Press.
Sellars, Andrew F. 2016. Defining Hate Speech. Berkman Klein Center Research Publication No. 2016–20. Boston University School of Law, Public Law 

Research Paper No. 16–48.
Sismondo, Sergio. 2017. Post-truth?. Social Studies of Science 47 (1): 3–6.
Törnberg Anton & Petter Törnberg. 2016 Combining CDA and topic modeling: Analyzing discursive connections between Islamophobia and 

anti-feminism on an online forum. Discourse & Society 27 (4): 401-422. 
Weber, Anne. 2009. Manual on Hate Speech. Strasbourg: Council of Europe Publishing. 

Παραπομπές


