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Η εισαγωγική οθόνη λέει «Τί είναι το Meatrix;»
Βλέπουμε μία συνηθισμένη φάρμα, μερικά γουρουνάκια, κότες και αγελάδες. Ένας αγρότης
πλησιάζει και ρίχνει φαγητό στη γούρνα των γουρουνιών.
ΑΓΡΟΤΗΣ
Ορίστε, Λήο.
Το γουρουνάκι ο Λήο γρυλίζει χαρούμενα. Και αρχίζει να τρώει.
ΜΟΥΦΙΟΥΣ
Πσσσστ, Λήο!
Ο Λήο κοιτάζει πάνω και βλέπει μία μυστηριώδη αγελάδα με γυαλιά ηλίου και μια καμπαρντίνα
να στέκεται δίπλα στον αχυρώνα.
ΛΗΟ
Ποιός είσαι; Πώς ξέρεις το όνομά μου;
ΜΟΥΦΙΟΥΣ
Είμαι ο Μούφιους και ξέρω πολλά για σένα. Έχεις ακούσει για το Meatrix;
ΛΗΟ
Το Meatrix;
ΜΟΥΦΙΟΥΣ
Θέλεις να μάθεις τι είναι;
ΛΗΟ
Εντάξει
ΜΟΥΦΙΟΥΣ
Το Meatrix βρίσκεται παντού, όπου και να κοιτάξεις. Είναι το παραμύθι που λέμε στον εαυτό
μας σχετικά με το από που προέρχονται τα ζωικά προϊόντα και τα κρέατα που τρώμε. Το
οικογενειακό αγρόκτημα είναι μια φαντασίωση, Λήο. Πάρε το μπλε χάπι και μείνε με τη
φαντασίωση, πάρε το κόκκινο χάπι και θα σου δείξω την αλήθεια.
Ο Λήο παίρνει το κόκκινο χάπι. Περνούν από μία τρελή μετάβαση. Και προσγειώνονται σε μία
τεράστια ψυχρή εργοστασιακή μονάδα χοίρων, γουρούνια σε κλουβιά κύησης μέχρι εκεί που
φτάνει το μάτι. Ο Λήο βρίσκεται μέσα σε ένα από αυτά.
ΜΟΥΦΙΟΥΣ
Καλώς ήρθες στην πραγματικότητα.
ΛΗΟ
Ουόου. Τί είναι αυτό το τρομερό μέρος;
ΜΟΥΦΙΟΥΣ
Αυτό είναι μια εργοστασιακή καλλιέργεια, Λήο. Από μέρη σαν κι αυτά προέρχονται τα
περισσότερα αυγά, γάλατα και κρέατα.
ΛΗΟ
Πώς έγινε αυτό;

ΜΟΥΦΙΟΥΣ
Θα σου δείξω.
(Ο Μούφιους φέρνει τον Λήο σε ένα οικογενειακό αγρόκτημα, όπου στέκονται σαν σιλουέτες
σε πρώτο πλάνο)
Στα μέσα του 20ου αιώνα, άπληστες γεωργικές εταιρίες άρχισαν τις μετατροπές βιώσιμων
οικογενειακών καλλιεργειών για να μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους σε βάρος ανθρώπων και
ζώων. Έτσι γεννήθηκε η εργοστασιακή καλλιέργεια.
Τρομακτικές μηχανές ρομπότ έρχονται από τον ορίζοντα, ο ουρανός σκοτεινιάζει. Η οθόνη
γίνεται κόκκινη, στόχαστρα εμφανίζονται και κεντράρουν τους στόχους και παρακολουθούμε
καθώς η οικογενειακή καλλιέργεια μετατρέπεται σε εργοστασιακή.
Υποσημειώσεις στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται με την πρώτη να ονομάζεται
«Βάναυση μεταχείριση ζώων»
Τα ζώα τοποθετούνται όσο πιο πολλά μαζί γίνεται. Τα περισσότερα δεν ξαναβλέπουν το φως
του ήλιου, δεν ξαναπατάνε στη γη και δεν αναπνέουν φρέσκο αέρα. Πολλά δε μπορούν καν
να κουνηθούν.
Τέτοιες σκληρές συνθήκες προκαλούν αψιμαχίες και αρρώστιες μεταξύ των ζώων. Για να
αποφύγει αυτά τα προβλήματα, η εταιρική μηχανή ξεκίνησε το συστηματικό ακρωτηριασμό,
με πρακτικές όπως το κόψιμο του ράμφους στις κότες και την χορήγηση σταθερής
δοσολογίας αντιβιοτικών στην τροφή, μόνο και μόνο για να κρατούν ζωντανά τα φτωχά
απομεινάρια.
Η υπερβολική χρήση των αντιβιοτικών, γεννά υπερανθεκτικές γενιές μικροβίων που
προκαλούν ασθένειες, ώστε κάθε μέρα να πλησιάζουμε σε μία επιδημία που δε θα μπορούμε
να τη σταματήσουμε.
(«Μικρόβια που αντέχουν στα αντιβιοτικά» εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης)
ΛΗΟ
Πιιιιφ !!! Τί μυρίζει έτσι;
ΜΟΥΦΙΟΥΣ
(με κλειστή μύτη) 6 εκατομμύρια κιλά ακαθαρσιών. Γι’αυτό οι κοινότητες κοντά σε τέτοιες
εργοστασιακές μονάδες υποφέρουν συχνά από υψηλά επίπεδα σχετικών ασθενειών.
(«Ογκώδης μόλυνση» εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης)
ΛΗΟ
Λοιπόν, μυρίζει σαν σσσσσσσ...
ΜΟΥΦΙΟΥΣ
Και το χειρότερο, οι εργοστασιακές καλλιέργειες καταστρέφουν κοινότητες και
κακομεταχειρίζονται τους εργάτες για δεκαετίες. Από το 1950, πάνω από 2 εκατομμύρια
αγροκτήματα χοίρων εξαφανίστηκαν. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν θα υπάρχουν πια
ανεξάρτητα οικογενειακά αγροκτήματα.
Βλέπουμε ένα τοπίο, όπου ρομπότ καταστρέφουν κόκκινα αγροτόσπιτα και «βγάζουν» γκρι
εργοστάσια στη θέση τους. Ο ουρανός αρχίζει να γίνεται όλο και πιο σκοτεινός.)
(«Κατεστραμμένες κοινότητες» εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης)
Αυτό είναι το Meatrix, Λήο. Το ψέμα που λέμε στους εαυτούς σχετικά με τον προορισμό της
τροφής που τρώμε.

ΜΟΥΦΙΟΥΣ
Αλλά δεν είναι πολύ αργά, υπάρχει μια αντίσταση.
(Τον Μούφιους πλησιάζουν ένα άλλο γουρούνι και μια κότα. Φοράνε καμπαρντίνες και μαύρα
γυαλιά)
ΛΗΟ
Είμαι κι εγώ μαζί σας.
(Ο εξαγριωμένος Λήο πηδάει έξω από το κλουβί και παγώνει σε «bullet-time» αλά The Matrix)
Πώς θα τους σταματήσουμε Μούφιους;
ΜΟΥΦΙΟΥΣ(Απευθυνόμενος στον χρήστη σε πρώτο πλάνο)
Θα το διαδώσουμε. Αλλά εσύ είσαι αυτός, ο καταναλωτής, που έχει την πραγματική δύναμη!
Μην ενισχύεις τη μηχανή της εργοστασιακής καλλιέργειας! Υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών
λύσεων!
(Απλώνει την οπλή του κρατώντας ένα μεγάλο κόκκινο χάπι)
Κάνετε κλικ εδώ και θα σας δείξω τι μπορείτε να κάνετε για να αποδράσετε από το Meatrix.

