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Η Ελληνική Επιτροπή δια την διεθνή Ύφεσιν και την Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)
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. Διακηρύσσοντας ότι βρίσκεται µακράν των
πολιτικών κοµµάτων και ανταγωνισµών, η ΕΕΔΥΕ 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 ΕΕΔΥΕ το 1958, εξέδωσε το περιοδικό Δρόµοι 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 ΕΕΔΥΕ έχει ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ
και βρίσκεται στο «Ψηφιακό Αποθετήριο».
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σε έκθεση της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε. (Νοέμβριος 1960)
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α. Τμήμα Νέων (1957-1967)
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α. Κ. Παλαμά, «Ύμνος στην Ειρήνη»
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258 Δελτία ενημέρωσης - Ανακοινώσεις (1955-1967)
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3. Αλληλογραφία με συνδρομητές (1961-1965)
260 Αλληλογραφία (1955-1967)
1. Αλληλογραφία της Ε.Ε.Δ.Υ.Ε. με οργανώσεις και παράγοντες του
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Πανελλήνια συνέδρια Ειρήνης (1962, 1965)
1. «Α' Εθνικόν Συνέδριον της Ελλάδος διά την Ειρήνην και τον Άφοπλισμόν»: προετοιμασία, εισηγήσεις, έκκληση υπογραμμένη από διάφορες
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