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Από την εποχή του Αποστόλου Παύλου, που καλούσε στην Προς Γαλάτας επιστολή του να τύχουν
βοηθείας οι πτωχοί, έως τις ημέρες της Εταιρικής Ευθύνης και των διεθνών ανθρωπιστικών εκστρατειών
πολλά φαίνεται να έχουν αλλάξει σχετικά με το ζήτημα της φιλανθρωπίας.
Και όμως, το λεγόμενο "καταραμένο απόθεμα" κατά Μπατάιγ και η διαχείρισή του συνεχίζουν να
αποτελούν πάντοτε ένα καίριο πολιτισμικό βαρόμετρο. Ώστε nervus rerum pecuniam, λοιπόν· «το νεύρο
των πραγμάτων είναι τα λεφτά», όπως υποστήριζε ο Κικέρωνας; Πιθανόν· πιθανόν και όχι.
Η φιλανθρωπία επανέρχεται συχνά στο δημόσιο λόγο άλλοτε ως αξία, άλλοτε ως αίτημα, ενίοτε ως
κρίσιμη παράμετρος της κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας. Πιστεύοντας ότι η ρητορική της
φιλανθρωπίας αντλεί μέρος των επιχειρημάτων της από δεξαμενές ιδεών και αντιλήψεων, κοινές με
εκείνες από τις οποίες αντλεί η πολιτιστική παραγωγή το δικό της θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο, η
art•emis, θέλησε να διερευνήσει ορισμένες ιστορικές, πολιτικές και ηθικές πτυχές αυτής της σύνθετης και
συχνά αμφιλεγόμενης έννοιας.
Η art•emis, βασιζόμενη στην Αρχή ότι η συνεργασία είναι προϋπόθεση της δημιουργίας, έχει θέσει ως
προτεραιότητές της τη διερεύνηση του πεδίου των σύγχρονων πολιτιστικών διεργασιών και την
παραγωγή πρωτότυπου πολιτιστικού λόγου. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε τη συνεισφορά συγγραφέων,
επιστημόνων, στοχαστών και εκπροσώπων φιλανθρωπικών φορέων, με την πεποίθηση ότι η συμβολή
του καθενός, παρά τις όποιες συμπλεύσεις, ασυμφωνίες και αντιπαραθέσεις των θέσεών τους, θα
επιτρέψει μια γόνιμη, αν και αναπόφευκτα αποσπασματική σύνθεση περί φιλανθρωπίας.
Άλλωστε, όπως θα έλεγε και ο ανθρωπολόγος Marcell Mauss στο βιβλίο του Essai sur le don, το να δίνεις,
δεν αποτελεί κάτι μονοδιάστατο αλλά μέρος μιας τριαδικής διαδικασίας. Δεν δίνουμε μόνο, αλλά
δεχόμαστε και ανταποδίδουμε.
Στον τόμο Περί Φιλανθρωπίας συμμετέχουν με κείμενα τους οι Γιάγκος Ανδρεάδης, Γιάνης Βαρουφάκης,
Φίλιππος Δρακονταειδής, Θεόδωρος Ζιάκας, Βασίλης Καραποστόλης, Διονύσης Καψάλης, Βάσω Κιντή,
Ιωάννης Μεταξάς, Μάριος Μπέγζος, Βασίλης Παπαβασιλείου, Αντώνης Παπαδημητρίου, Στέφανος
Πεσμαζόγλου, Κωνσταντίνος Τζαμιώτης, Ευγένιος Τριβιζάς, Ιωάννα Τσιβάκου.
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