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Moeda grega de dous euros

O rapto de Europa

Cadmo e Europa eran irmáns, príncipes fenicios da cidade de Tiro.
Conta a lenda que un día Europa camiñaba polas costas do Mar

Mediterráneo que colindan coa cidade de Tiro. Era unha moza
fermosa e intelixente. Era tal a súa beleza que cando Zeus, o
máximo Deus dos gregos viuna, namorouse dela e construíu
un plan para raptala e levala de Fenicia a Grecia.

Entón Zeus converteuse nun gran touro. A Europa gustoulle
o touro, achegouse e subiu ao seu lombo. Zeus, de

inmediato, aproveitou para raptala e levala á illa de Creta.
Zeus levou a Europa e encerrouna na torre dun palacio, ao cal

para chegar había que pasar un labirinto e vencer a un dragón de
tres cabezas. O príncipe Cadmo ao saber disto dispúxose para ir
rescatala.

Mentres tanto en Grecia este rapto tamén tivo repercusións, tanto as deusas como os deuses do
Olimpo protestaron e reclamáronlle a Zeus. Ninguén estaba de acordo coa chegada de Europa.
Cada quen por razóns distintas.As deusas protestaron porque dicían que xa había suficientes
mulleres en Grecia como para traer máis, tamén protestaron porque Zeus preferiu a unha
estranxeira e non só iso: esta muller era mortal e non deusa como elas. As Deusas gregas estaban
celosas de Europa.

Os deuses protestaron contra Zeus porque nas súas aventuras non os tomaba en conta, nin sequera
deixábaos ver a esta fermosa, intelixente e atractiva muller. Dicían que Zeus era sumamente
egoísta. Deuses e deusas estaban furiosos contra Zeus.

Cadmo chegou á illa de Creta para rescatar á súa irmá, os deuses e as deusas interceptárono e
ameazárono: as deusas dixéronlle que se rescataba a Europa elas íana a matar, os deuses
presionárono dicindo que se non rescataba a Europa eles mataríano a el.
Cadmo estaba nun dilema: se rescataba a Europa ela morrería, se non a rescataba: el mesmo
morrería. Finalmente decidiu rescatar á súa irmá pensando que a levaría a salvo ata Fenicia.

Cadmo sabía que non podía pelexar contra Zeus polo que decidiu non enfrontar directamente ao
deus senón ao seu dragón, aquel que custodiaba a Europa. Con sabedoría, estratexia e perseveranza
Cadmo logrou vencer ao dragón.

Con todo, tal como ameazaran, as deusas mataron a Europa. Zeus sentiuse moi doído e en honra a
ela, chamou así a todo o continente. As deusas adoptaron a sabedoría e a forma como tiña Europa
para arranxarse. Os deuses tamén estaban compracidos.

Cadmo reflexionou e deuse conta que os deuses podían ser vencidos polos humanos a condición de
que non se enfrontasen directamente senón atacando aos monstros e dragóns que os deuses usaban
para asustar aos humanos. É a maneira foi a que el usou: a intelixencia e o coñecemento.

Cadmo arrincou os dentes do dragón e sementounos por todo o Mediterráneo e de cada dente
naceu unha escola na que se ensinaba aos seres humanos a coñecer o mundo. Por iso a Cadmo
chámanlle o mestre, o primeiro mestre. As palabras academia e académico derivan do seu nome.

COMPRENSIÓN DO TEXTO

1. Quen era Europa?
2. En que se converteu Zeus para raptala?
3. Onde levou Zeus a Europa?
4. Por que protestaron os deusas e mais os deuses?
5. Que lle dixeron a Cadmo cando foi a rescatala?
6. A  que lle puxo Zeus o nome de Europa


