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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

Όταν ο GEORGE ORWELL οραματίστηκε τον ολοκληρωτι-
σμό του έτους 1984 στο ομώνυμο μυθ'στόρημά του, έκανε 
μια βασική παραδοχή που σίγουρα διαψεύστηκε από την ιστο-
ρία: Υπέθεσε πως η γλώσσα θα τείνει να φτωχαίνει όλο και 
περισσότερο, μέχρι να φτάσει στο απόλυτο ελάχιστο των 
λέξεων που θα ήταν αδύνατο να εκφράζουν οτιδήποτε 
ανθρώπινο, οτιδήποτε που να έχει νόημα. Σήμερα ξέρουμε 
πως συμβαίνει το αντίθετο, η γλώσσα του δικού μας 1984 
γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη, όλο και πιο εξειδικευμένη, 
όλο και πιο διανοουμενίστικη. Έτσι, αντί να υποφέρουμε 
από μια έλλειψη και μια σμίκρυνση της γλώσσας, υποφέ-
ρουμε μάλλον από μια αυξανόμενη ιλιγγιωδώς γλωσσική 
υπερτροφία. Και το περίεργο είναι ότι η αύξηση της πολυ-
πλοκότητας δεν φέρνει απαραίτητα μια αύξηση του βάθους 
του περιεχομένου. Αντίθετα, όσο πιο πολύπλοκη η γλώσσα, 
τόσο πιο ρηχά τα περιεχόμενά της. Ίσως να ισχύει κάποιος 
νόμος, σύμφωνα με τον οποίο το γινόμενο της πολυπλοκότη-
τας επί το βάθος να είναι πάντα στάσιμο. 

Γι αυτό άλλωστε η πιο μεγάλη ποίηση τείνει να είναι απλή, 
και η πιο ξεπεσμένη κουλτούρα μοιάζει, λέμε, σαν «να βγήκε 
από κομπιούτερ». Αλλά μόνο «σαν...»; Γιατί όχι κυριολεκτικά 
πλέον, αφού έχουμε τα μέσα για κάτι τέτοιο; Από κάτι τέτοιες 
σκέψεις γεννήθηκε η ιδέα του «Κόμπου». Με το σκοπό όχι 
βέβαια να αντικατασταθεί η ανθρώπινη σκέψη, από την 
τεχνητή αλλά, μιμούμενοι με ένα πρόγραμμα σε κομπιούτερ 
την φανερή τεχνητότητα που έχει διαποτίσει την ανθρώπινη 
σκέψη, να μπορέσουμε να απαλλαγούμε απ' αυτή επιτέλους, 
αποκτώντας ταυτόχρονα και μια κάποια διανοητική ευελιξία 
που να μας κάνει λιγότερο ευάλωτους στον...προγραμματι-
σμό του εγκέφαλου μας από την τρέχουσα κουλτούρα. 

Ελπίζω ο ΚΟΜΠΟΣ 1 να καταφέρνει να δείξει την ύπαρξη 
τουλάχιστον μιας τέτοιας δυνατότητας, κι αν μερικές φορές 
είναι πολύπλοκος, είναι επίσης αφάνταστα διασκεδαστικός. 
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ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ! 
Εφόσον ολόκληρη η τράπεζα εννοιών (DATABASE) του 

ΚΟΜΠΟΥ επανορίζεται όπως θέλει ο χρήστης, έχουμε στα 
χέρια μας ένα πρώτης τάξεως εργαλείο «κατασκευής ιδεο-
λογιών» που, αν χρησιμοποιηθεί από επιδέξια μυαλά, μπορεί 
τουλάχιστον να συμβάλει σε μια διανοητική...κάθαρση. 

Ας σημειωθεί ότι ο ΚΟΜΠΟΣ 1, έτσι όπως σας παραδίνεται, 
περιέχει μια ήδη ορισμένη από εμάς DATABASE με 34 λέξεις-
έννοιες, από τις οποίες είναι δυνατό να κατασκευαστούν 
χιλιάδες προτάσεων και μια εκπληκτική πολυπλοκότητα στο 
συνδυασμό τους. Αν αυξανόταν ο αριθμός των λέξεων, κι αν 
το λεξιλόγιο επεκτεινόταν γραμματικά και συντακτικά, κατα-
λαβαίνει κανείς ότι δεν πρόκειται πια μόνο για αστείο. 

Ελπίζουμε οι οδηγίες που ακολουθούν να είναι αρκετά δια-
φωτιστικές ώστε να σας εξασφαλίσουν ατέλειωτες ώρες δια-
σκέδασης (με τον ΚΟΜΠΟ 1) και ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (με την 
ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗ 1). 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο «ΚΟΜΠΟΣ 1» 

Στην κασσέτα που αγοράσατε υπάρχουν στην ουσία ΔΥΟ 
διαφορετικά προγράμματα: 
ΠΛΕΥΡΑ Α: ΚΟΜΠΟΣ 1 
ΠΛΕΥΡΑ Β: ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗ 1 

Το πρόγραμμα ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗ 1 είναι ο EDITOR του 
ΚΟΜΠΟΥ. Τί θέλουμε να πούμε με αυτό: χρησιμοποιώντας 
την ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗ μπορείτε εσείς, ο χρήστης, να επέμβετε 
στις λέξεις-έννοιες τις οποίες χρησιμοποιεί ο ΚΟΜΠΟΣ για 
να φτιάξει τις προτάσεις του και τον λαβύρινθο (περισσό-
τερα γι αυτά παρακάτω). Έχετε απόλυτη ελευθερία επέμβα-
σης στις ήδη υπάρχουσες λέξεις: από την προσθήκη και-
νούργιων ως την απ' αρχής δημιουργία νέου λεξιλογίου. 
Η ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗ 1, επομένως, σας επιτρέπει να ΔΗΜΙΟΥΡΓΗ-
ΣΕΤΕ, μόνοι ή με την παρέα σας, τον ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ σας 
ΚΟΜΠΟ, αντί να μπλέκεστε με τους κόμπους του εκάστοτε 
προγραμματιστή! 2 



Το πρόγραμμα ΚΟΜΠΟΣ 1 είναι ένα πρόγραμμα που δια-
βάζει το λεξιλόγιο που έχει δημιουργηθεί από την ΠΟΛΥΛΟ-

ΓΙΚΗ και, με βάση τους κανόνες της ελληνικής γραμματικής 
και συντακτικού, δημιουργεί δικές του προτάσεις στις 
οποίες εσείς καλείστε να απαντήσετε. Επιπλέον, φροντίσαμε 
να πλουτίσουμε τον ΚΟΜΠΟ με ένα ακόμη παιχνίδι, που ονο-
μάσαμε ΛΑΒΥΡΙΝΘΟ... 

Για τους ανυπόμονους, ο ΚΟΜΠΟΣ 1 περιέχει ήδη 34 
λέξεις ορισμένες από μας και έτσι μπορείτε να ασχοληθείτε 
απ' ευθείας με τη λύση του... 
Καλό κουράγιο... 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΛΕΥΡΑ Α: ΚΟΜΠΟΣ 1 

Το πρόγραμμα φορτώνεται με απλό «LOAD CODE» 
Μόλις φορτωθεί, θα ξεκινήσει ρωτώντας σας αν είστε 

έμπειρος παίκτης. Αυτό καθορίζει την μεταχείριση που θα 
σας επιφυλάξει ο ΚΟΜΠΟΣ στη συνέχεια. Ένας αρχάριος 
αντιμετωπίζεται πάντα με περισσότερη επιείκεια. 

Το κυρίως ΜΕΝΟΥ έχει 4 λειτουργίες: 
ΚΟΜΠΟΣ 1 

ΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΕΩΝ 
ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ: 

1. ...ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ-ΚΟΜΠΟΛΟΓΙΑ 
3. ...ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
5. ...ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΟΜΠΟΥ 
7. ...ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΒΥΣΣΙΝΟ! 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1: Εδώ ο ΚΟΜΠΟΣ σας απευθύνει ερωτήσεις 
στις οποίες μπορείτε να απαντάτε είτε μονολεκτικά είτε με 
ολόκληρες ΦΡΑΣΕΙΣ απεριόριστης πολυπλοκότητας, αρκεί 
να χρησιμοποιήσετε λέξεις του επιτρεπομένου λεξιλογίου 
και μόνο συν τα απαραίτητα άρθρα, το επιτρεπόμενο λεξιλό-
γιο, όπως σας το παραδίνουμε, είναι το εξής: 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

1. ΑΡΝΗΣΗ 2. ΚΑΤΑΦΑΣΗ 
3. ΑΠΟΛΥΤΟ 4. ΣΧΕΤΙΚΟ 
5. ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ 6. ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
7. ΣΦΑΛΜΑ 8. ΑΛΗΘΕΙΑ 
9. ΨΕΜΑ 10. ΣΩΣΤΟ 

11. ΑΙΤΙΑ 12. ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
13. ΒΛΑΚΕΙΑ 14. ΕΞΥΠΝΑΔΑ 
15. ΣΟΦΙΑ 16. ΑΓΝΟΙΑ 
17. ΕΥΤΥΧΙΑ 18. ΔΥΣΤΥΧΙΑ 
19. ΧΑΡΑ 20. ΠΟΝΟΣ 
21. ΕΡΩΤΑΣ 22. ΑΓΑΠΗ 
23. ΜΙΣΟΣ 24. ΚΑΚΙΑ 
25. ΚΑΛΩΣΥΝΗ 26. ΛΟΓΙΚΗ 
27. ΠΑΡΑΛΟΓΟ 28. ΘΕΑΤΡΟ 
29. ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 30. ΛΟΥΚΟΥΜΆΔΕς 
31. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 32. ΑΞΕΣΤΟ 

33. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ 34. ΑΠΩΘΗΜΕΝΑ 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1: Εδώ ο ΚΟΜΠΟΣ σας απευθύνει ερωτήσεις 
στις οποίες μπορείτε να απαντάτε είτε μονολεκτικά είτε με 
ολόκληρες ΦΡΑΣΕΙΣ απεριόριστης πολυπλοκότητας, αρκεί 
να χρησιμοποιήσετε λέξεις του επιτρεπομένου λεξιλογίου 
και μόνο συν τα απαραίτητα άρθρα, το επιτρεπόμενο λεξιλό-
γιο, όπως σας το παραδίνουμε, είναι το εξής: 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

1. ΑΡΝΗΣΗ 2. ΚΑΤΑΦΑΣΗ 
3. ΑΠΟΛΥΤΟ 4. ΣΧΕΤΙΚΟ 
5. ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ 6. ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 
7. ΣΦΑΛΜΑ 8. ΑΛΗΘΕΙΑ 
9. ΨΕΜΑ 10. ΣΩΣΤΟ 

11. ΑΙΤΙΑ 12. ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
13. ΒΛΑΚΕΙΑ 14. ΕΞΥΠΝΑΔΑ 
15. ΣΟΦΙΑ 16. ΑΓΝΟΙΑ 
17. ΕΥΤΥΧΙΑ 18. ΔΥΣΤΥΧΙΑ 
19. ΧΑΡΑ 20. ΠΟΝΟΣ 
21. ΕΡΩΤΑΣ 22. ΑΓΑΠΗ 
23. ΜΙΣΟΣ 24. ΚΑΚΙΑ 
25. ΚΑΛΩΣΥΝΗ 26. ΛΟΓΙΚΗ 
27. ΠΑΡΑΛΟΓΟ 28. ΘΕΑΤΡΟ 
29. ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 30. ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕς 
31. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 32. ΑΞΕΣΤΟ 
33. ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ 34. ΑΠΩΘΗΜΕΝΑ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΠΛΕΥΡΑ Β: ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗ 1 

Το πρόγραμμα φορτώνεται με απλό «LOAD CODE» 
...και δεν σπαταλά τον καιρό σας με άσκοπες ερωτήσεις. Άλ-
λωστε, χρειάζεστε πολύ χρόνο και υπομονή αν πρόκειται να 
φτιάξετε κάτι πολυπλοκότερο από 7-8 λέξεις. Το δικό μας 
ρεκόρ είναι 5 ώρες για τη δομή των 34 λέξεων που συνοδεύει 
τον ΚΟΜΠΟ, και τις επιπτώσεις τις βλέπετε μόνοι σας. 

Το κυρίως ΜΕΝΟΥ έχει 8 λειτουργίες: 
ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗ 1 

COPYRIGHT: GEORGE STATHISO 1984 

1. ΕΞΗΓΩ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΟΥ 
2. ΔΕΧΟΜΑΙ ΝΕΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
3. ΣΧΗΜΑΤΙΖΩ ΣΧΕΣΕΙΣ 
4. ΣΕΡΒΙΡΩ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 
5. ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
6. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ & ΜΟΥΣΙΚΗ 
7. ΦΥΛΑΩ & ΦΟΡΤΩΝΩ ΤΗ ΔΟΜΗ 
8. ΤΕΛΟΣ Η ΠΟΛΥΛΟΓΙΑ! 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1: Επεξηγήσεις για το πρόγραμμα, σύντομες 
οδηγίες. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2: Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να προσθέ-
σετε δικές σας λέξεις στην ήδη υπάρχουσα δομή, αν υπάρχει 
χώρος, ή να φτιάξετε από την αρχή ένα δικό σας λεξιλόγιο. 
Στην ήδη υπάρχουσα δομή χωρούν ακόμη 22 λέξεις, αλλά σε 
μια καινούργια, δική σας δομή, χωρούν αρκετά περισσότερες 
από 56 λέξεις. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αρκεί η προσθήκη νέων λέξεων για να λει-

τουργήσουν σωστά μέσα στον ΚΟΜΠΟ. Αφού 
προσθέσουμε τις λέξεις πρέπει να προχωρή-
σουμε στην επόμενη λειτουργία, δηλαδή τον 
σχηματισμό των σχέσεων. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3: Εδώ έχετε την εκλογή μιας αργής και λεπτο-
μερειακής εισαγωγής σχέσεων, όπου σας παρουσιάζονται 
όλες οι στοιχειώδεις προτάσεις των λέξεων στη σωστή σειρά, 
και μιας ταχείας εισαγωγής σχέσεων, όπου μπορείτε να σχη-
ματίσετε οποιαδήποτε στοιχειώδη πρόταση θέλετε δίνοντας 
απλά τους αύξοντες αριθμούς των λέξεων που θέλετε. 
Π.χ.: 

Στην αρχή εισαγωγή σας παρουσιάζονται προτάσεις της 
στοιχειώδους μορφής: 
Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΕΙΝΑΙ...Τί: 
Η αντίστοιχη πρόταση στην ταχεία εισαγωγή εμφανίζεται 
σαν: 
1, 27 ΑΡΝΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΟΓΟ 

Στην περίπτωση της αρχής εισαγωγής απαντάμε είτε με τη 
λέξη που θέλουμε ολογράφως είτε με τον αύξοντα αριθμό 
της, ενώ στην ταχεία εισαγωγή μόνο με τον αύξοντα αριθμό. 
Η λέξη πρέπει, προφανώς, να ανήκει ήδη στο λεξιλόγιο. Στην 
αργή λειτουργία, μπορείτε να προσθέσετε λέξεις που βλέ-
πετε ότι χρειάζονται χωρίς να διακόψετε. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη συγχέετε τις ερωτήσεις της ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗΣ 

με τις αντίστοιχες του ΚΟΜΠΟΥ. Στην περί-
πτωση του ΚΟΜΠΟΥ είναι πολύ αργά για να τον 
κάνετε να αλλάξει απόψεις. Στην περίπτωση της 
ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗΣ οι απόψεις είναι όλες δικές σας 
και μόνο. 

Σε κάθε στοιχειώδη πρόταση, εκτός από τη λέξη που εισά-
γετε, θα σας ζητηθεί και μια παράμετρος την οποία η ΠΟΛΥ-
ΛΟΓΙΚΗ ονομάζει απόσταση και συμβολίζει με την κουκου-
βάγια. Η απόσταση αυτή είναι ένας ακέραιος αριθμός από -
127 έως +127 και δίνει ένα μέτρο της (εννοιολογικής) συγγε-
νείας των δύο πρώτων λέξεων-εννοιών της στοιχειώδους 
πρότασης χωρίς να λαμβάνεται υπ' όψη το απoτέλεσμα του 
συνδυασμού τους που εισάγεται από μας. 

6 



Το πρόσημο της απόστασης εκφράζει αν οι έννοιες είναι 
αντίθετες (-) ή ομόσημες (+), ενώ η απόλυτη τιμή της εκφρά-
ζει το πόσο «κοντά» ή «μακρυά» είναι εννοιολογικά η μια με 
την άλλη, άσχετα αν την αρνείται ή την καταφάσκει. Η κλί-
μακα που χρησιμοποιούμε γι αυτό είναι η παρακάτω: 

ΑΝ 0<- < = 1 9 ΤΟΤΕ 01 Χ,Υ 
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΩΝΥΜΕΣ, 
ΑΝ 2 0 < = < = 3 9 ΤΟΤΕ 01 Χ,Υ ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΛΥ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ, 
ΑΝ 4 0 < = < = 5 9 ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ 
ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ, 
ΑΝ 6 0 < = < = 7 9 ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΜΥΔΡΑ 
ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΝ 8 0 < = < = 9 9 ΕΙΝΑΙ ΑΣΧΕΤΕΣ 
ΑΝ 100<= <=119 ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΣΧΕΤΕΣ 
ΚΑΙ ΑΝ 120<= <=126 ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ 
ΑΣΧΕΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ! 

Π.χ. Η ΑΡΝΗΣΗ και η ΚΑΤΑΦΑΣΗ είναι πολύ συγγενικές 
μεταξύ τους σαν έννοιες, αλλά αμοιβαία αρνητικές. Μια 
κατάλληλη απόσταση, σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα, 
είναι λοιπόν -25. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2: Χρησιμοποιώντας το ήδη υπάρχον λεξιλόγιο, 
καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των λέξεων, το πρόγραμμα 
κατασκευάζει ένα λαβύρινθο που αποτελείται από έννοιες -
θαλάμους και έννοιες - πόρτες. Για να βγείτε από τον λαβύ-
ρινθο πρέπει να φτάσετε στον θάλαμο της έννοιας-ΣΤΟΧΟΥ 
που γράφεται στην κορυφή της οθόνης, στην αρχή του 
ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΥ βρίσκεστε σε ένα θάλαμο της δικής σας εκλο-
γής, ενώ ο κομπιούτερ επιλέγει το στόχο. Για να μετακινη-
θείτε σε άλλους θαλάμους ανοίγετε μια από τις 5 πόρτες που 
διαθέτει κάθε θάλαμος, χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 1 -5 
και ENTER. Η 5η πόρτα σας οδηγεί στον θάλαμο που βρισκό-
σασταν προηγουμένως ώστε να μη χαθείτε. Οι άλλες τέσσε-
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ρις πόρτες εφαρμόζονται σαν έννοιες (που μπορεί να ξέρετε 
ήλ να μη ξέρετε, ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας) πάνω 
στην έννοια του θαλάμου που βρίσκεστε και από τη σχέση 
αυτών των δύο λέξεων-εννοιών καθορίζεται ο θαλαμος στον 
οποίο θα μπείτε. Π.Χ.: 

Αν είσαστε στον θάλαμο του ΨΕΜΑΤΟΣ και ανοίξετε την 
πόρτα της ΑΡΝΗΣΗΣ θα βρεθείτε στον θάλαμο της ΑΡΝΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΨΕΜΑΤΟΣ, δηλαδή στον θάλαμο της ΑΛΗΘΕΙΑΣ. 

Η δυσκολία βρίσκεται στο να ξέρετε τις σχέσεις των 
εννοιών αρκετά καλά ώστε να μετακινείστε κατά βούληση 
(σαν καλοί δ ιανοούμενοι) από θάλαμο σε θάλαμο μέχρι να 
φτάσετε τον στόχο. Αν δεν το καταφέρετε αυτό μέχρι να 
τελειώσει το απόθεμα ενέργειας και κουράγιου χάνετε. 

Στο πρώτο επίπεδο δυσκολίας δύο από τις τέσσερις άγνω-
στες πόρτες είναι...γνωστές. 

Στο δεύτερο επίπεδο δυσκολίας ρόνο μια και στο τρίτο 
καμμιά. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3: Εδώ απλούστατα μπορείτε να φορτώσετε το 
δικό σας λεξιλόγιο, που έχετε βέβαια προηγουμένως ετοι-
μάσει χρησιμοποιώντας την ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗ 1. Το όνομα του 
λεξιλογίου και των αρχείων που χρησιμοποιούνται το καθο-
ρίζετε εσείς, έτσι ώστε να μπορείτε να έχετε όσα λεξιλόγια-
δομές θέλετε σε δικές σας κασσέτες. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4: Δεν υπάρχει. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ και συμβουλές: 
1. Οι φήμες που κυκλοφορούν ότι δεν μπορείτε να παίξετε 

τον ΚΟΜΠΟ αν δεν είσαστε απόφοιτος...ειδικής σχολής 
είναι εντελώς αβάσιμες. 
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2. Αν δεν είστε απόφοιτος ειδικής σχολής μπορείτε να ξεγε-
λάσετε τον ΚΟΜΠΟ (ως ένα βαθμό) χρησιμοποιώντας 
σύνθετες προτάσεις στις απαντήσεις σας με λίγη μαε-
στρία. Π.χ.: ο καθένας ξέρει ότι η άρνηση της αλήθειας 
είναι το ψέμμα. Έτσι λοιπόν, αν ερωτηθείτε ποιά είναι η 
βλακεία της άρνησης της αλήθειας, μπορείτε να απαντή-
σετε ότι είναι η βλακεία του ψέμματος. 

3. Στην απίθανη περίπτωση που βαρεθείτε, κόψτε τον 
ΚΟΜΠΟ με το σπαθί σας. (δώστε του ένα STOP, με SYM-
BOL SHIFT και Α). 

4. Μην υποκρίνεστε ότι είστε έμπειρος παίκτης χωρίς να 
είστε. Στον ΚΟΜΠΟ δεν είσαι ότι δηλώσεις, και η μεταχεί-
ρησή σας θα είναι πολύ άσχημη αν είπατε ψέμματα. 

5. Ο ΚΟΜΠΟΣ επιφυλάσσει εκπλήξεις ανάλογα με τις επιδό-
σεις σας και δεν υπάρχει όριο στην πολυπλοκότητα των 
ερωτήσεών του, παρά μόνο... 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4: Μ' αυτή τη λειτουργία μπορείτε να δείτε το 
λεξιλόγιο και τις σχέσεις που έχουν οριστεί στην οθόνη ή 
να πάρετε αντίγραφα στον εκτυπωτή. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5: Η λειτουργία αυτή είναι ο κυρίως EDITOR 
της ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗΣ για τις αλλαγές και προσθήκες 
λέξεων, σχέσεων κλπ. Οι απαραίτητες οδηγίες έχουν, για 
ευκολία σας, ενσωματωθεί μέσα στο πρόγραμμα. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6: Τέτοια είναι η δύναμη της ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗΣ 
που σας δίνει την ευχέρεια να αλλάξετε όχι μόνο την 
ουσία, δηλαδή την πολυλογία, αλλά και το περίβλημα, 
δηλαδή τη μουσική επένδυση και το όριο των πόντων που 
χρησιμοποιεί ο ΚΟΜΠΟΣ για να κρίνει τον εκάστοτε παί-
κτη. Οδηγίες και εδώ θα βρείτε στο ίδιο το πρόγραμμα. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8: Δεν υπάρχει. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 

Το αλφάβητο που χρησιμοποιεί ο ΚΟΜΠΟΣ 1 έχει την 
παρακάτω αντιστοιχία με τα λατινικά γράμματα του πλη-
κτρολόγιου του SPECTRUM: 

ι είναι το G 
Δ είναι το D 
U einai to U 
Λ είναι το L 
Ξ είναι το J 
Π είναι το Ρ 
Ρ είναι το R 
Σ είναι το S 
Φ είναι το F 
Ψ είναι τ ο C 
Ω είναι το V 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 

Στον ΚΟΜΠΟ και την ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗ οι λέξεις που πλη-
κτρολογεί ο χρήστης πρέπει να είναι με μικρά γράμματα, 
δηλαδή χωρίς το CAPS SHIFT ή το CAPS LOCK. Εξαιτίας 
της αλλαγής που έχουμε κάνει από λατινικούς σε ελληνι-
κούς χαρακτήρες τα κεφάλαια εμφανίζονται σαν παχείς, 
μαύροι ελληνικοί χαρακτήρες και τα μικρά σαν λεπτοί, 
μεγάλοι ελληνικοί χαρακτήρες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3 

Τόσο ο ΚΟΜΠΟΣ όσο και η ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗ περιλαμβάνουν 
ειδικές ρουτίνες για τη γραμματική κλίση των λέξεων και 
τη σωστή σύνταξη των προτάσεων. Αν αντιληφτείτε μια 
λέξη που δεν κλίνεται ή δεν συντάσσεται σωστά παρακα-
λούμε να μας γράψετε. 
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ΣΟΥΠΕΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Ο ΚΟΜΠΟΣ είναι ένα παιχνίδι με σοβαρές αλλά και χιου-
μοριστικές προεκτάσεις στον χώρο της λογικής και των 
ιδεών. Η δομή των λέξεων-εννοιών με τις οποίες προ-
γραμματίστηκε δεν είναι η μόνη, ούτε απαραίτητα η 
καλύτερη. Γι αυτό αποφασίσαμε να οργανώσουμε ένα δια-
γωνισμό με θέμα την κατασκευή της καλύτερης και δια-
σκεδαστικότερης δομής. 

Οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι οι παρακά-
τω: 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αγοραστές του 
ΚΟΜΠΟΥ, με εξαίρεση τους συνεργάτες του COMPUTER 
CLUB και τους συγγενείς τους. 

2. ΘΕΜΑ 
Σαν συμμετοχή στον διαγωνισμό δεχόμαστε οποιεσδή-
ποτε δομές έχουν κατασκευαστεί με την ΠΟΛΥΛΟΓΙΚΗ 1 
και περιλαμβάνουν πάνω από 10 λέξεις. Δεν υπάρχει 
κανένας περιορισμός στη Θεματολογία. Οι διαγωνιζόμε-
νοι είναι ελέυθεροι να επιλέξουν έννοιες από την πολιτ-
κκή, την ψυχολογία, τη μαγειρική, τα ηλεκτρονικά ή οτι-
δήποτε άλλο τους ενδιαφέρει. 

3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Για να μετάσχει κανείς στο διαγωνισμό θα πρέπει να παρα-
δώσει (ή να στείλει ταχυδρομικά) στα γραφεία του 
COMPUTER CLUB τη δομή που έχει ετοιμάσει γραμμένη 
σε κασσέτα, μαζί με το απόκομμα των όρων αυτών. 

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές από σήμερα έως και τις 30 
Απριλίου 1985. 

11 



5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από συνεργάτες μας με 
βάση τα παρακάτω 4 κριτήρια: 
α. Περισσότερο χιούμορ 
β. Περισσότερη πρωτοτυπία 
γ. Περισσότερο ρεαλισμό 
δ. Περισσότερη αληθοφάνεια 

6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ - ΒΡΑΒΕΙΑ 
Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν περί τα τέλη 
Μαΐου 1985. Στον ΠΡΩΤΟ νικητή θα δοθεί σαν έπαθλο 
ένας PRINTER ALPHACOM για το SPECTRUM ή άλλο περι-
φερειακό ίσης αξίας της επιλογής του. 
Στον ΔΕΥΤΕΡΟ νικητή ένα JOYSTICK INTERFACE και 
JOYSTICK μαζί με 10 προγράμματα της επιλογής του. 
Στον ΤΡΙΤΟ νικητή θα δοθούν 10 προγράμματα επιλογής 
του. 
Και οι τρεις νικητές θα γίνουν επίτιμα μέλη του 
COMPUTER CLUB ενώ, σαν πιστοποιητικό της προσφοράς 
τους στην τρέχουσα κουλτούρα, θα τους παραδοθεί σε 
ειδική τελετή το πλήρες LISTING του ΚΟΜΠΟΥ 1 και της 
ΠΟΑΥΛΟΓΙΚΗΣ 1 με ιδιόχειρη αφιέρωση του δημιουργού 
τους. 
Δίνουμε επίσης ένα ΕΙΔΙΚΟ βραβείο σε όποιον φτιάξει τη 
χειρότερη δομή εννοιών με τις περισσότερες αντιφάσεις, 
τον λιγότερο δυνατό ρεαλισμό και το πιο κρύο χιούμορ. 
Το ΕΙΔΙΚΟ αυτό βραβείο είναι όλες οι επόμενες κασσέτες 
της σειράς αυτής (δηλ. ΚΟΜΠΟΣ 2,3,...), ώστε να παρηγο-
ρηθεί από τις δομές που φτιάχνουμε εμείς. 
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ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ 

Α. HARDWARE 
1. JOYSTIC INTERFACE 

* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟ 
* ΓΙΑ ΟΛΑ TA ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

2. SPECTRUM STENTOR 
Ενισχυτής φωνής υψηλής απόδοσης με διακόπτη ON-OFF 
(που διευκολύνει στο άνοιγμα και στο κλείσιμο). Δίνεται 
μαζί με ένα πρόγραμμα έκπληξη. 

Β. SOFTWARE 
1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 
2. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
3. ΠΙΝΑΚΕΣ 
4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
5. ΠΡΟΠΟ 
6. ΠΑΠΠΑΣ 
7. ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΕΚΠΛΗΞΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ 
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