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The river that dried up
A short story on the climate migration issue
Once upon a time, it was a village by a river, which was
very beautiful. It had meadows, fruit trees and lush
green forests all around. People were very happy. They
cultivated the land, had cows and goats and a lot of
joy.
But little by little, everything changed. The river began
to dry up and the rain was dwindling. The flowers and
trees were lost, the animals died of thirst and hunger
and people had nothing to eat or drink. They were
forced to leave their home, their beautiful village and
their animals.
They went to a state and learned about the climate
change that was to blame for the destruction of the
village. In order for others not to suffer, they made an
announcement in the city center so that everyone
would learn about climate change and learn what we
need to do to stop climate change and make
everything as it was before, beautiful and happy.

Το ποτάμι που στέρεψε,
Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν ένα χωριό δίπλα σε ένα ποτάμι, που ήταν πολύ όμορφο. Είχε
λιβάδια, δέντρα με φρούτα και γύρω - γύρω καταπράσινα δάση. Οι άνθρωποι ήταν πολύ
ευτυχισμένοι. Καλλιεργούσαν τη γη, είχαν αγελάδες και κατσίκες και πολλή χαρά.
Όμως σιγά-σιγά, όλα άλλαξαν. Το ποτάμι άρχισε να στερεύει και η βροχή λιγόστευε. Τα
λουλούδια και τα δέντρα χάθηκαν, τα ζώα πέθαναν από την δίψα και την πείνα και οι
άνθρωποι δεν είχαν να φάνε και να πιούνε.
Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, το όμορφο χωριό τους και τα ζώα τους.
Πήγανε σε μια πολιτεία και έμαθαν για την κλιματική αλλαγή που έφταιγε για την
καταστροφή του χωριού.
Για να μην το πάθουν κι άλλοι, κάνανε ανακοίνωση στο κέντρο της πόλης για να μάθουν όλοι
για την κλιματική αλλαγή και να μάθουν τι πρέπει να κάνουμε για να φύγει η κλιματική
αλλαγή και να γίνουν όλα όπως ήταν πριν, ωραία και χαρούμενα.

