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Βλέπουμε τον Moopheus και τον Leo μέσα σε μια αίθουσα με οθόνες υπολογιστών. Στις 
οθόνες βλέπουμε ένα άτομο σε έναν πάγκο με  κρέατα, που διαλέγει  κρέας που λέει 
"Ταϊσμένο με χορτάρι". Έπειτα, ένα άτομο που αγοράζει αυγά με ετικέτα που γράφει 
"Μεγαλωμένο σε λιβάδι" στη συσκευασία. Έπειτα, μια μητέρα και ένα παιδί που 
αγοράζουν γάλα που λέει "οργανικό". "10 Εκατομμύρια μυαλά που ελευθερώθηκαν" 
εμφανίζεται σε μια από τις οθόνες.   

 
MOOPHEUS  
Στα προηγούμενα 2 έτη έχουμε ελευθερώσει πάνω από 10 εκατομμύρια μυαλά από το Meatrix. 
Οι άνθρωποι αφυπνίζονται ως προς το από που προέρχονται τα τρόφιμά τους  και αρχίζουν να 
αγοράζουν τα υγιέστερα, βιώσιμα ζωικά προϊόντα. Τα έχεις πάει καλά Leo.  
 
CHICKITY  
Εσύ είσαι ο εκλεκτός.  
 
LEO  
Chickity!  
 
MOOPHEUS  
Γκουχ. Υπάρχουν πολλές όψεις  ακόμα του Meatrix  να αποκαλυφθούν. Ελάτε, θα μπούμε μέσα.  

 
Πηγαίνουν στις καρέκλες με τα βύσματα, ο LEO σφίγγει κλειστά τα μάτια του και γρυλίζει,  

και  ξαφνικά βρίσκονται σε ένα ειδυλλιακό τοπίο γαλακτοκομικών αγροκτημάτων. 
 

LEO  
Πω πω! Αυτό το μέρος είναι απίθανο!   
 
MOOPHEUS  
 Leo!  
 
LEO  
Μ’ αρέσει  αυτό που έχουν κάνει σε αυτό το  λιβάδι!   
 
MOOPHEUS  
Leo!  
 
LEO  
Αναρωτιέμαι εάν έχουν καθόλου χώρο για χοίρους; 
 
 MOOPHEUS  
Leo!  
 
LEO  
Τι;  
 
 
 
 



MOOPHEUS  
Όχι, Leo. Κοίτα πέρα από την παραίσθηση του Meatrix. Έτσι είναι το πως τα περισσότερα 
γαλακτοκομικά αγροκτήματα ήταν κάποτε…  
Δες τι πραγματικά υπάρχει εδώ...  

 
Η σκηνή ενώπιον του ξαφνικά  «διαλύεται» στον κώδικα γραμμών του matrix. Η 
χωριατοπούλα γίνεται μια μηχανή αρμέγματος, και τα περίχωρα έχουν γίνει ένα  
σύγχρονο γαλακτοκομικό εργοστάσιο, με τις σειρές και τις σειρές των αγελάδων. 

LEO  
Αμάν!  
 
MOOPHEUS   
Αυτό είναι ένα  σύγχρονο γαλακτοκομικό εργοστάσιο. Δεν μπορεί να λέγεται αγρόκτημα. Το 
μεγαλύτερο μέρος του γάλακτος και του τυριού μας  προέρχεται από μέρη όπως αυτό.   

 
Βλέπουμε τη σύγχρονη αγροτική σκηνή καθώς ο  MOOPHEUS μιλά: μια αίθουσα 

αρμέγματος, το στάβλο  γεμάτο με πολλές αγελάδες, μύγες, ένα ανάχωμα κοπριάς στο 
στάβλο, νεκρές αγελάδες που βρίσκονται στη λάσπη - χωρίς χορτάρι, χωρίς νερό, χωρίς 
σκιά. Μια λιμνοθάλασσα κοπριάς είναι από πίσω, με κανόνια  που τινάζουν την υγρή 

κοπριά. 
 

Ο MOOPHEUS δείχνει  στον LEO και την  CHICKITY εκεί που  οι  αγελάδες κρατούνται 
στους στάβλους, πολλές  φαίνονται πολύ ασθενικές, μερικές  δεν μπορούν καλά καλά 

ακόμη και να σταθούν. 
 

MOOPHEUS   
Οι περισσότερες αγελάδες περνούν  ολόκληρες τις ζωές τους ανάμεσα σε αυτή εδώ και την 
αίθουσα αρμέγματος. Αυτοί οι ανθυγιεινοί όροι  συχνά τις αρρωσταίνουν, παρά  τα καθημερινά 
αντιβιοτικά. Οι ουρές τους κόβονται...   
 
Πέστε κάτω!  

 
Ο MOOPHEUS και η  CHICKITY κινούνται γρήγορα για κάλυψη πίσω από ένα μεταλλικό 

κάγκελο  στο  πίσω μέρος, ώστε να παρατηρούν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ της Άγκρι-κορπ βγαίνουν από το φορτηγό και  ανοίγουν βαλίτσες  γεμάτες 
με τεράστιες σύριγγες με ετικέτες ` rBGH ", και αρχίζουν να κάνουν ενέσεις στις αγελάδες 
πλάτη  τούς. Βλέπουμε τους μαστούς αγελάδων να μεγαλώνουν και να πάλλονται. Ο  LEO 

θυμώνει ολοένα και περισσότερο ενώ ο MOΟPHEUS εξηγεί τη σκηνή. 
 

MOOPHEUS  (πέρα από τη σκηνή ανωτέρω)  
Αυτοί είναι πράκτορες  του Meatrix. Γεμίζουν αυτά τα κακόμοιρα ζώα με rBGH, μια τεχνητή 
αυξητική ορμόνη που ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν και οι δύο απαγορεύσει.  
 
CHICKITY  
Και τι είναι αυτό;   

 
Βλέπουμε μοσχάρια  να σιτίζονται από ένα γιγαντιαίο μηχάνημα. 

 
MOOPHEUS  
Τα μοσχαράκια χωρίζονται από τις μητέρες τους με τη  γέννηση τους. Ταΐζονται με αντικατάστατο  
γάλακτος που φτιάχνεται εν μέρει  από αίμα αγελάδων. 
 

Βλέπουμε οι  σωλήνες γάλακτος από όπου πίνουν τα μοσχάρια να γίνονται  κόκκινοι με 
αίμα. 

 
 



LEO   
Δεν θες να πεις πως...  
 
MOOPHEUS  
Ναι, Leo. Τα νεκρά ζώα ταΐζονται πίσω στα ζωντανά. Η νόσος των τρελλών αγελάδων  μπορεί να 
διαδοθεί από αυτήν την αφύσικη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρακτική.  
 
LEO  
Αυτό πάει πολύ!  

 
Ο LEO πηδά και περιστρέφεται στον αέρα, αλλά όταν προσγειώνεται, πέφτει σε μια 
τσουγκράνα, πέφτει έξω  από την οθόνη συντριβόμενος.   
 

CHICKITY   
(σε MOOPHEUS)  Είσαι βέβαιος ότι είναι ο εκλεκτός;   
 
ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ  
(σε LEO) Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας να έρθετε…. κ. Ζαμπόν-ακη.  
LEO  
Το όνομά μου είναι Leo!!!!  

 
Ο LEO ορμά προς τους ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ και  παλεύει με ύφος Κουνγκ-Φου. Καθώς  ο LEO 

δίνει μπουνιές και κλωτσιές, λέει... 
 

LEO  
Αυτό για τους μικρούς οικογενειακούς αγρότες!  
 

(whack!)  
 
Αυτό είναι για τις τεχνητές ορμόνες!    
 
 (μπουνιά!) 
 
Και αυτό είναι για τις αγελάδες!    
 

(κλωτσιά!)  
 

LEO κάνει το νεύμα του Kung Fu  με την οπλή του. Οι ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ συνεχίζουν να 
επιτίθενται. Βλέπουμε έναν ΠΡΑΚΤΟΡΑ να μαζεύει με τις χούφτες σύριγγες  και να τις 

ρίχνει όλες μαζί σε αυτόν! 
 

LEO  
Όχι.  

 
Ο LEO σηκώνει  την οπλή του για να σταματήσει τις βελόνες στον αέρα  και να πέσουν 

ακίνδυνα στο έδαφος. 
 
CHICKITY  
Είσαι ο εκλεκτός 

 
Ο LEO  και η CHICKITY  απλώνουν τα «χέρια» τους ο ένας για τον άλλο, όταν ξαφνικά  ακούν ένα 
δυνατό «Μουου» και βλέπουν τον MOOPHEUS να έχει πιαστεί όμηρος. Ο  MOOPHEUS παλεύει  

την ώρα που τον σέρνουν  στο φορτηγό της ΆΓΚΡΙ-ΚΟΡΠ. 
 
 
 



MOOPHEUS  
Αφήστε με εμένα! Εμποδίστε τα γαλακτοκομικά εργοστάσια!  

 
Η πόρτα του φορτηγού κλείνει και αυτό επιταχύνει  με τον MOOPHEUS.  Ο LEO 

τρελαίνεται ι  και φωνάζει. 
 
LEO  
Έπιασαν τον Moopheus! Τον βάζουν στο φορτηγό;!! Οδηγούν μακριά;!! Πού πηγαίνουν; !! Τον 
πήραν;!! Τι κάνουμε;!! Τι θα συμβεί; Ποιος είμαι εγώ;   
 
CHICKITY  
(Χαστουκίζοντας τον LEO) Leo!  

 
LEO  
Πρέπει να σώσουμε τον Moopheus!  
 
CHICKITY  
Αλλά ακούσες τι είπε! Πρέπει να κλείσουμε αυτά τα εργοστάσια. 
 

Ο LEO σκέφτεται για μερικά δευτερόλεπτα. 
 
LEO  
Το βρήκα!  
 

Και οι δύο γυρίζουν προς το θεατή. 
 
LEO  
Θα σώσουμε τον Moopheus, εάν ΕΣΕΙΣ μας βοηθήσετε να σταματήσουμε αυτά τα γαλακτοκομικά 
εργοστάσια!   Υπάρχουν μικρά οικογενειακά αγροκτήματα όπου μπορείτε να πάρετε τα 
γαλακτοκομικά σας. Με την υποστήριξη τους,  θα βοηθήσετε να τελειώσει το Meatrix.  
 

Τοποθετεί ένα κόκκινο κουμπί "ΛΗΨΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ " στην οθόνη. 
 

Η CHICKITY είναι σε μια μοτοσικλέτα πίσω από LEO. 
 
CHICKITY  
Ελά Leo!   
 

Ο LEO βάζει τα γυαλιά ηλίου και πηδάει στη σέλα.  Κατευθύνονται τρέχοντας  μακριά 
προς την πόλη στο βάθος. 


