Σε όσους θα διαβάσουν το έργο αυτό θα ήταν, ίσως, χρήσιμες μερικές πληροφορίες
σχετικές με τα θεωρητικά και τα πρακτικά εφόδια του συγγραφέα, πάνω στα οποία
στηρίζεται και το κείμενο.
Ο Αριστείδης Ν. Κλήμης (1915-2010)
Γεννήθηκε στο Πλωμάρι και μεγάλωσε στη
Μυτιλήνη (της Λέσβου) όπου και φοίτησε στο
Δημοτικό και το 6τάξιο Γυμνάσιο.
Σπούδασε: Αρχικά Συνεταιριστικά (στη Σχολή
Συνεταιριστών της Ανωτάτης Γεωπονικής Αθηνών,
1933-34) και στη συνέχεια (ενώ εργαζόταν) Νομικά Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1935-1941),
όπου πέτυχε στις εισαγωγικές με αριστεία και
τιμήθηκε με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών.
Παρακολούθησε αργότερα και μαθήματα Στατιστικής στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή.
Σταδιοδρόμησε, έπειτα από διαγωνισμό εισαγωγικό,
στην ΑΤΕ (1935-1972) τόσο στην επαρχία όσο και (κυρίως) στο Κεντρικό Κ/μα (Διοίκηση), όπου διετέλεσε διαδοχικά Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών Στατιστικής, Προϊστάμενος Τμήματος Τύπου - Δημοσίων Σχέσεων, Προϊστάμενος της
Υπηρεσίας Οικονομικών Μελετών καθώς και αρμόδιος για θέματα εκπαιδεύσεως του
προσωπικού, θέματα Ε.Ο.Κ., και άλλα ειδικά καθήκοντα που του ανατέθηκαν με αποφάσεις Διοικήσεως. Αποχώρησε το 1972 με παραίτηση, για να αφοσιωθεί κυρίως στο συγγραφικό του έργο.
Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών: Κατά τα έτη 1935-1938 και 1946-1950, έπειτα
από αιτήσεις της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών, ήταν αποσπασμένος σε αυτή για την
αρχική οργάνωση της και τη μετακατοχική ανασυγκρότηση της. Την περίοδο 1949-1964
συνεργαζόταν ειδικά στην Υπηρεσία Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως (με διδασκαλία και
διοικητικά καθήκοντα) και στην Επιτροπή Σχολικών Συνεταιρισμών.
Στράτευση στο Π.Ν. 1940/41 και με ονομαστικές επιστρατεύσεις τα έτη 1944/46,
1947/49 σε πολεμικό πλοίο, στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου και στο Γενικό Επιτελείο
Ναυτικού (χωρίς να απομακρύνεται - όσο το δυνατό και με υπερεργασία - από τις υπηρεσιακές θέσεις και τις συγγραφικές ανησυχίες).
Σε γάμο από το 1950 με τη Μερόπη Εμμανουήλ. Τρία έγγαμα παιδιά, με εγγόνια.
Οργάνωσε και διηύθυνε διαδοχικά επί 10ετίες τα περιοδικά: «Η Φωνή των Συνεταιρισμών» της Συνομοσπονδίας Συνεταιρισμών (1946-1950), «Δελτίον Αγροτικής Τραπέζης» (1956-1962), «Θέματα Συνεταιρισμών και Αγροτικής Οικονομίας» (1971-1984)
ατομικό, σε συνεργασία με τον Αποστ. Οικονομόπουλο, «Συνεταιριστική Πορεία» της Εταιρείας Φίλων Συνεργατισμού» (1986 - 1987).
Συνεργάστηκε μόνιμα στο περ. «Ο Συνεταιριστής» και σε δεκάδες άλλα έντυπα
(εφημερίδες - περιοδικά Αθηνών και Επαρχιών - ειδικούς τόμους Τιμητικούς και Συνεδρίων, καθώς και σε Εγκυκλοπαίδειες και στο Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών («Φωνή
του Αγρότου», εκπομπή του ΓΕΝ).
Έγραψε από το 1937 - 1999 δεκάδες βιβλία συνεταιριστικά, νομικά, αγροτικής οικονομίας και πολιτικής καθώς και λογοτεχνικά.

Δίδαξε από το 1950 συνεταιριστικά και αγροτική οικονομία στην Υπηρεσία Συνεταιριστικής Εκπαιδεύσεως. Επίσης σε πολλά Σεμινάρια Υπουργείων, ΑΤΕ, Συνομοσπονδίας
Συνεταιρισμών (για μετεκπαίδευση υπαλλήλων και αιρετών) και άλλων φορέων. Έκανε
πολλές δεκάδες ομιλίες - διαλέξεις - επιστημονικές εισηγήσεις, σε επαρχιακές πόλεις
και στην Αθήνα – Λευκωσία.
Πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως μέλος συμβουλίων σε αστικούς Συνεταιρισμούς, σε Συλλόγους, στην Εταιρεία Γεωργο-οικονομικών Μελετών, στην Εταιρεία
Φίλων Συνεργατισμού, σε Ειδικές Επιτροπές Υπουργείων, κλπ.
Καθιέρωσε στην Ελλάδα τον επιστημονικό κλάδο «Συνεταιριστικό Δίκαιο» και με
τα πολλά νομικά συνεταιριστικά του βιβλία επέδρασε στη θεωρία, στην πρακτική εφαρμογή και στη νομολογία των Δικαστηρίων.
Τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με 2 βραβεία: Το 1935 για φοιτητική αριστεία
(Βραβείο Αδ. Κοραή) και το 1955 για το έργο του «Η Αγροτική Οικονομία της Ελλάδος». Επίσης τιμήθηκε με διάφορες άλλες ευαρέσκειες, επαίνους κ.λπ. (Διοικήσεως
ΑΤΕ, Γεν. Επιτ. Ναυτικού, Ινστιτούτων ΙΣΕΜ και Ι.Α.Γ.Ε, Λεσβιακής Παροικίας,
Εστίας Νέας Σμύρνης, κλπ.).
Διαθέτει α) την πληρέστερη Βιβλιοθήκη με συνεταιριστικά βιβλία και περιοδικά καθώς και με συγγενικά αγροτικής οικονομίας και αγροτικής πολιτικής, (Η Οικογένεια
Κλήμη δώρισε τη βιβλιοθήκη αυτή στο Κέντρο Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών) β) Ειδική Βιβλιοθήκη με
βιβλία Λεσβίων συγγραφέων κι άλλα λογοτεχνικά και πολιτισμού, γ) «Βιβλιοθήκη Κλήμη» με 2.000 περίπου τίτλους λειτουργεί ως ειδικό τμήμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη
Πλωμαρίου Λέσβου.
Αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα
Αγροτικής Οικονομίας) για το όλο συγγραφικό και πνευματικό του έργο.
Πληρέστερα στοιχεία βλ. στον τόμο «Αναφορές στο έργο 1934-1998 του Αριστείδη Ν.
Κλήμη» (Επιμέλεια Ολυμπίας Κλήμη-Καμινάρη) Αθήνα 1998.

