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Η Ελληνική Επιτροπή δια την διεθνή Ύφεσιν και την Ειρήνη (ΕΕ∆ΥΕ)
συγκροτήθηκε το 1955 και είχε ως αφετηρία τη διακήρυξη που απηύθυναν προς
τον ελληνικό λαό, 77 προσωπικότητες της πνευµατικής, καλλιτεχνικής και
οικονοµικής ζωής της χώρας. ∆ιακηρύσσοντας ότι βρίσκεται µακράν των
πολιτικών κοµµάτων και ανταγωνισµών, η ΕΕ∆ΥΕ δήλωσε την προσήλωσή της
στις αρχές του ΟΗΕ για την ειρηνική συνύπαρξη των κρατών ανεξαρτήτως
πολιτικού, κοινωνικού και οικονοµικού καθεστώτος. Αποτέλεσε την πιο
αντιπροσωπευτική και µακροβιότερη οργάνωση στο χώρο του κινήµατος ειρήνης.
Η ΕΕ∆ΥΕ το 1958, εξέδωσε το περιοδικό ∆ρόµοι της Ειρήνης – που στην αρχή
κυκλοφόρησε µε τη µορφή τετρασέλιδης εφηµερίδας- και από το 1963
συνδιοργάνωσε µε άλλες κινήσεις ειρήνης τις πρώτες Μαραθώνιες Πορείες στη
δεκαετία του ΄60 (1962-1966). Πραγµατοποίησε δυο πανελλήνια συνέδρια
ειρήνης (1962,1965) και παράλληλα συνδέθηκε µε διεθνείς οργανισµούς
συµµετέχοντας σε διεθνείς συσκέψεις και πορείες ειρήνης. Η διαδροµή της
διακόπηκε προσωρινά το 1967 από την απριλιανή δικτατορία, ενώ στη
µεταπολίτευση ανασυντάχθηκε και συνεχίζει να λειτουργεί µέχρι σήµερα. Το
αρχείο της ΕΕ∆ΥΕ έχει ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ
και βρίσκεται στις αρχειακές ψηφιακές συλλογές στο Πρόγραµµα «Πολιτικές
Νεολαίες» (Ε.Π. Κ.τ.Π.).
Συνοπτική περιγραφή
•

Καταστατικές αρχές

•

Εθνικό Συµβούλιο ΕΕ∆ΥΕ

•

Εκκλήσεις, διακηρύξεις, ανακοινώσεις, αποφάσεις

•

Εκδηλώσεις και οµιλίες σε συγκεντρώσεις

•

Τµήµατα ΕΕ∆ΥΕ: Τµήµα νέων, τµήµα γυναικών, συνδικαλιστικό τµήµα

•

∆ελτίον ενηµερώσεως ΕΕ∆ΥΕ

•

Αλληλογραφία ΕΕ∆ΥΕ µε διεθνείς και εγχώριους φορείς και οργανώσεις

•

Πανελλήνια Συνέδρια Ειρήνης (εισηγήσεις, εκκλήσεις, χαιρετισµοί, αποφάσεις)

•

Ύλη του περιοδικού ∆ρόµοι της Ειρήνης

•

Σειρά του περιοδικού ∆ρόµοι της Ειρήνης

Συµπληρωµατικές πηγές :
Αρχείο Μιχάλη Κύρκου
Αρχείο Ε∆Α: (τεκµήρια και για άλλες κινήσεις ειρήνης όπως ο «Σύνδεσµος νέων
δια τον πυρηνικό αφοπλισµό «Μπέρτραντ Ράσσελ» και η «Εργατική Κίνησις δια
τον αφοπλισµό και την ειρήνη»)

