anime
Ο όρος anime (ιαπωνικά: アニメ)
χρησιμοποιείται από το δυτικό κόσμο για να
χαρακτηρίσει τα ιαπωνικά κινούμενα
σχέδια. Η λέξη αποτελεί συντόμευση της
αγγλικής λέξης animation, η οποία στα
ιαπωνικά προφέρεται ως animeeshon (アニ
メーション). Η λέξη αυτή έχει καθιερωθεί
να χαρακτηρίζονται ως anime μόνο τα
ιαπωνικά κινούμενα σχέδια. Τα anime έχουν αρκετές διαφορές και κάποια
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τα κάνουν να ξεχωρίζουν τα κινούμενα σχέδια της
Δύσης. Ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι τα anime αναφέρονται σε όλες τις ηλικιακές
ομάδες και όχι μόνο σε παιδιά μικρής ηλικίας. Οι ομάδες αυτές είναι: anime για
παιδιά (kodomo), για νεαρά αγόρια και κορίτσια (shōnen και shōujo), και για ενήλικες
άντρες και γυναίκες (seinen και josei).
Αν και πολλοί λένε ότι τα anime είναι μόνο για παιδιά, σε αρκετές χώρες έχουν
απαγορεύσει την προβολή κάποιων anime λόγω της εκτεταμένης βίας, των
ακατάλληλων σκηνών που περιέχουν και της
ψυχικής διαταραχής που προκαλούν. Οι πιο πολλές
απαγορεύσεις έχουν γίνει στην Κίνα στην Νέα
Ζηλανδία, στην Ρωσία αλλά και στην Νορβηγία. Το
μόνο anime που έχει απαγορευθεί παντού είναι το
Shoujo Tsubaki. Το συγκεκριμένο anime ήταν μία
ταινία αρκετά καταθλιπτική και σκοτεινή, το οποίο εξηγεί την παγκόσμια
απαγόρευσή του. Το anime αφορούσε μια νεαρή κοπέλα, η οποία συμμετείχε σε ένα
φρικτό σόου, κακοποιήθηκε κι εξευτελίστηκε.
Αλλά τα anime δεν είναι μόνο οι κακές κρητικές. Όλα τα anime έχουν κοινό, την
ζωντάνια των χρωμάτων που περιέχουν. Ένα χαρακτηριστικό που έχουν είναι ότι
δίνουν ιδιαίτερη βάση στην λεπτομέρεια.
Προσπαθούν να είναι όσο πιο ρεαλιστικά
γίνεται και όσο πιο κοντά σε αυτό που έχει
σχεδιαστεί. Δίνουν ιδιαίτερη βάση στο
πρόσωπο των χαρακτήρων- μέσα από τα μάτια
τους, ειδικά, απεικονίζει ο σχεδιαστής το
συναίσθημα που θέλει να εκφράσει, το οποίο
μπορεί να είναι λύπη, χαρά ή έκπληξη. Άλλο χαρακτηριστικό τους είναι ότι βοηθάνε
στο να εξασκούμε την φαντασία μας. Οι περισσότερες σειρές έχουν πραγματικά
τρελές έννοιες και εναλλασσόμενα σύμπαντα που απλά δεν μπορείτε να δείτε
ρεαλιστικά. Οι άνθρωποι που παρακολουθούν τέτοια anime έχουν συνηθίσει να

χρησιμοποιούν τη φαντασία τους πιο συχνά από ό,
τι ο μέσος άνθρωπος. Ως αποτέλεσμα, είναι γενικά
πολύ πιο δημιουργικοί και ανοιχτοί από άλλους.
Επιπλέον προβάλλουν υγιή πρότυπα και ηθικά
διδάγματα για όλες τις ηλικίες. Πολλά από αυτά τα
διδάγματα είναι η επίδειξη της σημαντικότητας
της φιλίας, θέματα εμπιστοσύνης και η πεποίθηση ότι αν προσπαθήσουμε αρκετά
μπορούμε να καταφέρουμε τους στόχους μας.
Και μιας μιλάω για τα anime αυτά είναι τα 10 πιο δημοφιλή anime σε όλον τον
πλανήτη.
10ο στην λίστα παει το sword art online. Με την
κυκλοφορία του anime αυτό έγινε γρήγορα αντιληπτό.
Εγκλωβισμένοι μέσα σε ένα κόσμο εικονικής
πραγματικότητας, οι παίκτες Kirito και Asuna πρέπει να
αντιμετωπίσουν περιοχές γεμάτες με εχθρικούς
παίκτες, τέρατα και μερικές ερωτικές σκηνές.

9ο στην λίστα είναι βρίσκεται το Fullmetal Alchemist. Η
ιστορία εξιλέωσης των αδερφών Elric, η όμορφη
παρουσίαση της αλχημείας και η προσωποποίηση των
επτά θανάσιμων αμαρτημάτων ήταν αρκετά ώστε να
δημιουργήσουν ένα ισχυρό fan-base.

8ο κατατάσσεται το γνωστό anime sailor moon.
Πρόκειται για την πρώτη επιτυχημένη σειρά anime
που έφτασε στη Δύση. Η πρωταγωνίστρια της σειράς
θεωρείται μία από της καλύτερες γυναίκες
superheroes. Η Sailor Moon λοιπόν αποτελεί ένα
ορόσημο για τα anime. Το παράδειγμα που δίνει η
σειρά στα μικρά κορίτσια για δυναμικές γυναίκες
είναι πολύ δυνατό. Οι σκηνές δράσης και τα ρομαντικά στοιχεία της σειράς μπορούν
να τα απολαύσουν και άλλες ομάδες ανθρώπων πέραν των μικρών κοριτσιών.

7ο πηγαίνει το Shingeki No Kyojin ή γνωστό και ως
attack On Titan. Όπως οι νυχτερίδες ξεπετάγονται
απότομα μέσα από τις σπηλιές έτσι και αυτό το
Anime εμφανίστηκε στις οθόνες μας. Αμέσως
λοιπόν, μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Συνδυάζοντας
βίαιη δράση, dark fantasy και στοιχεία ωριμότητας,

η αέναη μάχη της ανθρωπότητα ενάντια στους τιτάνες κατάφερε να κατακτήσει τον
τίτλο ως κλασικό-μοντέρνο anime.
6ο βρίσκεται το Detective Conan. Το Detective
Conan έχει κοντά στα 1.000 επεισόδια, 20 ταινίες
και δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα. Υπάρχει
μία μόνο αλήθεια σχετικά με τον Conan και αυτή
είναι ότι η ικανότητά του να λύνει μυστήρια θα
ζήσει περισσότερο από εμάς!

5ο σε θέση είναι το death note. Ένα Anime που κατάφερε να ‘βρει’ χρυσό! Αυτή η
σειρά κατάφερε να καθιερωθεί ως η πιο έξυπνη και πιο όμορφα σχεδιασμένη
αστυνομική σειρά που έχει βγει ποτέ! Ο ψυχοπαθής μαθητής Yagami Light βρήκε
τυχαία ένα σημειωματάριο με την ικανότητα να
αφαιρεί ζωές (Death Note). Αποφάσισε λοιπόν
να ‘φτιάξει’ τον κόσμο. Ο τρόπος με τον οποίο
θέλει να το καταφέρει αυτό, είναι με το να
σκοτώσει όλους εκείνους που θεωρεί ότι
μολύνουν τον κόσμο. Αυτές του οι πράξεις τον
φέρνουν αντιμέτωπο με τον L. Και οι δύο
πρωταγωνιστές είχαν τόσο μεγάλη επιρροή στον κόσμο, που ακόμα και σήμερα
υπάρχουν fan που υποστηρίζουν τις πράξεις του Light. Άλλοι βέβαια υποστηρίζουν
ότι ο L είναι ο πιο σέξι χαρακτήρας που πέρασε από τη σειρά.

4ο αναφέρεται ότι είναι το πασίγνωστο Naruto. Το
Naruto ήταν γεμάτο με filler επεισόδια,
δυσφημίστηκε για μερικές κακές αποφάσεις όσον
αφορά την ιστορία του και ο πρωταγωνιστής τις
μισές φορές δεν ήταν και τόσο αρεστός στο κοινό.
Παρόλα αυτά, το Naruto κατάφερε να μας
παρουσιάσει μία σειρά με τόσες όμορφες στιγμές που εύκολα παραβλέπεις τα
προβλήματά του.

3ο βρίσκεται το Pokemon. Ξεκίνησε ως ένα
πρωτοποριακό παιχνίδι και κατάφερε να γίνει μία
αυτοκρατορία. Από αυτό το γεγονός γεννήθηκε η
Anime σειρά που συνεχίζει μέχρι και σήμερα.
Ελπίζοντας να γίνει από όλους ο καλύτερος, ο Ash
Ketcham από την Pallet ξεκίνησε το ταξίδι του για
να γίνει ο Master των Pokemon. Βέβαια δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει αυτόν τον
τίτλο ακόμα. Επίσης δεν έχει καταφέρει να περάσει από την εφηβεία, παρόλο που

πέρασαν και 20 χρόνια από τότε που άφησε το σπίτι του. Οι περιπέτειες του έχουν
εκατοντάδες επεισόδια και πολλούς χαρακτήρες. Ο μεγάλος αυτός αριθμός είναι και
η απόδειξη ότι μερικές φορές η ποσότητα μπορεί να κερδίσει την ποιότητα!

2ο εμφανίζεται από τα πιο γνωστά anime το one
piece. Είναι από τα λίγα Anime που καταφέρνει να
συνδυάσει επικές μάχες με πολιτικές απόψεις. Το
να πεις ότι το One Piece είναι ένα αριστούργημα
θα αποτελεί μία υποβάθμιση για τη δουλειά του
Eiichiro Oda. Ευτυχώς η τρελή αυτή σειρά δεν έχει
αποκτήσει μόνο φανατικούς fans, αλλά έχει
καθιερώσει και ένα standard το οποίο οι επόμενες σειρές περιπέτειας θα πρέπει να
φτάνουν αν θέλουν να λέγονται αξιόλογες!

Και στην 1η θέση κατατάσσεται το καλύτερο anime
όλων των εποχών. Το Dragon Ball. Το Dragon Ball
έφερε μία επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο η
Δύση έβλεπε τα Anime. Με άλλα λόγια, το Dragon
Ball άνοιξε τα μάτια στις χώρες της Δύσης για το
πως μία σειρά Anime μπορεί να παρουσιάσει μία
ιστορία. Η επιρροή που είχε το Dragon Ball δεν έχει
ξεχαστεί, μιας και το νέο sequel Dragon Ball Super έχει καταφέρει να αναζωπυρώσει
την αγάπη που είχαμε για τον Goku και την παρέα του.

Αλλά επειδή αυτά τα συγκεκριμένα anime θεωρούνται τα καλύτερα, δεν σημαίνει
ότι δεν υπάρχουν και άλλα εξίσου καλα anime που έχουν αδικηθεί από τους
φανατικούς των anime. Το demon slayer και το jujutsu kaisen στην λίστα των
αδικημένων αυτών anime. Παρόλα που έχουν μια ωραία εξέλιξη και back stories,
ωραίο animate, προσεγμένες λεπτομέρειες, ωραίους χαρακτήρες με ξεχωριστές
δυνάμεις και ικανότητες, έντονα χρώματα που δίνουν ζωντάνια στο έργο και αρκετές
σκηνές που είτε σου προκαλούν γέλιο είτε
άγχος είτε λύπη, δεν βρίσκονται στα 10
καλύτερα. Το demon slayer ενώ είχε τα ίδια
στοιχεία με το jujutsu kaisen έχει κάτι
παραπάνω. Πρώτον έχει 26 επεισόδια έχει
μια ταινία και σύντομα θα έχει και 2η σεζόν.
Και δεύτερον έχει παραπάνω συναίσθημα.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Tanjiro Kamado ο ‘’ πρωταγωνιστής ‘’ φεύγει από το σπίτι του
για να δουλέψει και όταν γυρνάει πάλι την επόμενη μέρα, τους βρίσκει όλους
σφαγμένους από έναν δαίμονα και την νεότερη αδερφή του την Nezuko να έχει
μετατραπεί σε έναν δαίμονα. Ο Tanjiro γίνεται δολοφόνος δαιμόνων με σκοπό να

πάρει εκδίκηση για τον σφαγιασμό της οικογένειας του και για να βρεί έναν τρόπο
ώστε να επαναφέρει την αδερφή του πάλι σε άνθρωπο.
Το jujutsu kaisen έχει πολλές λεπτομέρειες και αφήνει ικανοποιημένους όσους το
βλέπουν αλλά το μόνο ελάττωμά του είναι τα λίγα επεισόδια. Αν και θα βγεί 2η σεζόν
θα πάρει 2 με 4 χρόνια για να τελειώσει το manga πρώτα και μετα να το φτιάξουν στο
στούντιο της mappa. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο και προκαλεί γέλιο και
αγωνία σε πολλούς τηλεθεατές που το παρακολουθούν. Είναι ένα anime δράσης μιας
και από το πρώτο επεισόδιο υπάρχει
μια μάχη. Ο Yuji Itadori μαθητής
λυκείου που ασχολούταν με τους
φίλους του περί καταραμένων
αντικειμένων βρήκαν ένα κουτάκι που
είχε μέσα ένα δάχτυλο το οποίο ήταν
του Ryomen Sukuna. Μόλις άνοιξαν το
κουτί απελευθερώθηκε μια κατάρα και
προσπάθησε να τους σκοτώσει. Για να σώσει τους φίλους του, ο Yuji συνεργάζεται με
τον μαθητή του jujutsu, Megumi Fushiguro, για να εξορκίσει τις κατάρες και να
ανακτήσει το καταραμένο αντικείμενο: Ryomen Sukuna.

Και αν νομίζετε ότι τα anime είναι λίγα τότε μια μικρή ενημέρωση. Για να καταφέρει
κάποιος να δεί όλα τα anime που υπάρχουν
θα χρειαστεί η να σταματήσει να βγαίνει από
το σπίτι, να σταματήσει να κοιμάται , να τρώει
η να κανει οτιδήποτε μπορεί να τον κρατήσει
απασχολημένο και να βλέπει για την υπόλοιπη
ζωή του anime η να παρει κινητό και ένα mini
router μαζί στον τάφο του. Δυο επιλογές
υπάρχουν. Υπάρχει και η επιλογή του σιγά μην καώ σε αυτά τα παιδικά.

