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Demosthenes' filippiske taler n a Hent PDF Demosthenes var antikkens største taler. Blandt hans mest
berømte taler er dem, han som politiker holdt i årene efter 350 f.v.t., hvor han opildnede athenæerne til kamp
mod kong Filip af Makedonien, Alexander den Stores far. Disse ‘filippiske’ taler udgives nu for første gang

samlet på dansk.

Teksterne er en enestående kilde til at forstå demokraternes tankegang og sindelag. Men talerne er ikke lette
at fordøje, og Demosthenes stillede store krav til sine tilhørere. Med overvældende retorik fordrede han evnen
til at forstå og vurdere komplicerede sagsforhold – og han krævede, at tilhørerne var villige til at handle i

praksis.

"Demosthenes’ filippiske taler – Hagl over Hellas" giver en indføring til Grækenlands historie i
Demosthenes’ levetid. Den fortæller historien om demokratiets sejhed i Athen og giver bystatens svar på,

hvordan verden skal indrettes.

Med forord af Villy Søvndal.
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