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 ΠΡΟΛΟΓΟΣ vii

Πρόλογος

Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου «Σχεδίαση με ΗΥ 
– Το AutoCAD στην πράξη», το οποίο έτυχε ευρείας αποδοχής τόσο ως τεχνικό 
εγχειρίδιο, όσο και ως εκπαιδευτικό σύγγραμμα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ-
ματα της χώρας μας.

Κατά τη συγγραφή της δεύτερης έκδοσης έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια, ούτως 
ώστε όλες οι λειτουργίες, εντολές, διαδικασίες κτλ. του σχεδιαστικού προγράμμα-
τος AutoCAD να παρουσιαστούν με όσο το δυνατόν πιο αναλυτικό και κατανοητό 
τρόπο. Η μεθοδικότητα που υιοθετείται στην παρουσίαση των θεμάτων, αλλά και 
των παραδειγμάτων που παρατίθενται, καθιστά το παρόν σύγγραμμα ιδιαίτερα 
χρήσιμο βοήθημα. 

Επιπλέον, η δομή και η παρουσίαση της ύλης του συγγράμματος είναι επιμελημέ-
νη ώστε να κινητοποιεί το ενδιαφέρον του αναγνώστη, μέσω της χρησιμοποίη-
σης έγχρωμων εικόνων και σχεδίων, κατά την ανάπτυξη όχι μόνο απλών σχεδι-
αστικών ασκήσεων, αλλά και των πιο σύνθετων κατασκευαστικών σχεδίων που 
αυτό διαπραγματεύεται. Άλλωστε, στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει επίσης 
χρήσιμο βοήθημα ως τεχνικό εγχειρίδιο για αυτόν που θα ασχοληθεί σοβαρά με 
την εκπόνηση τεχνικών σχεδίων, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε 
κάποια κατασκευαστική ή παραγωγική διαδικασία. 

Θέλουμε να επισημάνουμε ότι στο παρόν σύγγραμμα επιλέξαμε να εργαστούμε, 
όχι μόνο αποκλειστικά με την τελευταία έκδοση του AutoCAD, αλλά και με τις πιο 
πρόσφατες προηγούμενες εκδόσεις του, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες 
ενός ευρύτερου φάσματος αναγνωστών που αποτελούν χρήστες του σχεδιαστι-
κού αυτού προγράμματος. 

Ολοκληρώνοντας αυτόν τον πρόλογο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τις 
Εκδόσεις «ΔΙΣΙΓΜΑ» για το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν στο σύγγραμμα και την 
απόφασή τους να προβούν στην παρούσα έκδοση του. 
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