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Το Σύγχρονο Λεξικό των Βασικών Εννοιών τοΰ Δημ. Π. Διαμαντό
πουλου, στην νέα μορφή του, εκδόθηκε και κυκλοφόρησε από τις 
εκδόσεις Πατάκη, τέλη τοΰ 2002 σε 815 σελίδες και μεγάλο σχήμα. 
"Υστερα από αλλεπάλληλες επανεκδόσεις του -πρώτου- Λεξικού 
τών Βασικών Εννοιών (37η έκδοση, 1999, σσ. 480), ή έκδοση τοΰ 
Σύγχρονου Λεξικού τών Βασικών Εννοιών θεωρήθηκε, εκ τών 
πραγμάτων απαραίτητη. 

Σκοπός της άναμορφώσεώς του ήταν ή αναθεώρηση, ή αναδόμη
ση και ó εκσυγχρονισμός του. 

Συμφώνως προς οσα σημειώνει ο συγγραφέας στα προλεγόμενα 
(Β'), ή αναθεώρηση τοΰ περιεχομένου, στηρίχθηκε στην προσεκτική 
επανεξέταση τοΰ ύλικοΰ με κριτήρια τήν αντικειμενικότητα και τήν 
πληρότητα. Ή βελτίωση βασίσθηκε στην ποιότητα της παρεχομένης 
γνωστικής ύλης και στην μεθοδική διάταξη της. 'Από τήν άποψη τοΰ 
περιεχομένου άνεπτύχθησαν τα παλαιά λήμματα, ενώ προσετέθησαν 
και νέα (250 περίπου). 

Στην πραγματικότητα, οι ιδέες πού αναπτύσσονται μέσα στα λήμ
ματα έχουν αφετηριακό χαρακτήρα. Δέν αποτελούν τό τέρμα, άλλα 
τήν αφετηρία της σκέψης, ή οποία αποτελεί βασικό γνώρισμα τοΰ 
καλού βιβλίου. Καί καλό βιβλίο είναι εκείνο πού φέρει δημιουργική 
διάθεση, όταν "εκ λόγου άλλος έκβαίνει λόγος". 

Ά π ό τήν άποψη της δομής τό υλικό είναι οργανωμένο σέ νοη
ματικά σύνολα καί υποσύνολα, σέ ενότητες και ύποενότητες με 
υπότιτλους και πλαγιότιτλους. 

Βασικά δομικά στοιχεία γιά κάθε λήμμα είναι: α) ó ορισμός, β) 
ή ετυμολογία, γ) τα συνώνυμα-άντώνυμα, δ) οί ειδικές χρήσεις, ε) 
ή σύντομη ιστορική αναδρομή, στ) τά αϊτια-άποτελέσματα, ζ) ή 
αναφορά στην καθημερινή πραγματικότητα. Παραλλήλως ó συγγρα
φέας παραθέτει επικυρωτικές γνώμες κορυφαίων διανοητών καί 
δοκιμιογράφων. 

Ό εκσυγχρονισμός τοΰ λεξικού θεωρήθηκε αναγκαίος, εφ' όσον 
νέα δεδομένα τον επέβαλαν, κυρίως οί αυξημένες ανάγκες καί τά 
μεγάλα προβλήματα τοΰ σύγχρονου άνθρωπου. Τό βιβλίο στο σύνο
λο του εΐναι προσανατολισμένο προς τό μέλλον καί αξιοποιεί τό παρόν. 
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Σέ μια συνολική εκτίμηση, το Σύγχρονο Λεξικό των Βασικών 
Εννοιών, μέ την ιστορική, τήν φιλοσοφική, τήν κοινωνική και 
επιστημονική του θεώρηση προσεγγίζει σέ βάθος τις έννοιες πού 
έχουν άμεση σχέση μέ τήν υλική, πνευματική, ηθική και κοινωνική 
ζωή τοΰ άνθρωπου. 

Γιά τους λόγους αυτούς είναι εξαιρετικά χρήσιμο στον μαθητή, 
στον σπουδαστή, στον εκπαιδευτικό, στον τεχνοκράτη και γενικά 
στον θεράποντα οποιουδήποτε κλάδου. Παρέχει το αναγκαίο γνω
στικό υλικό μέ σκοπό τήν αξιοποίηση του γιά ελεύθερο και δημι
ουργικό γράψιμο. 
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