
 

Μικρασιατικός πόλεμος, Ανεξάρτητη Μεραρχία 
 
 
Η  Ανεξάρτητη Μεραρχία ήταν ένας στρατιωτικός σχηματισμός, που συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 1921 και 

έδρασε στη Μικρά Ασία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1922.Ο λόγος  δημιουργίας του συγκεκριμένου 

σχηματισμού ήταν η κατάληψη της Κων/πολης, γι αυτό και στελεχώθηκε από επίλεκτους αξιωματικούς. Ο 

τίτλος που της δόθηκε ήταν προσωρινός με επικρατέστερο το «Μεραρχία Κωνσταντινούπολης» ή 

«Μεραρχία Επίλεκτων». Τελικά στις 4-8-1921 το υπουργείο στρατιωτικών διέταξε την Ανεξάρτητη Μεραρχία 

να μεταβεί στο Γκεμλίκ( Κίος) στις ασιατικές ακτές του Μαρμαρά προκειμένου να προωθηθεί στο Εσκί 

Σεχίρ(Δορύλαιο) όπου και έφτασε στις 2-9-1921 και εντάχθηκε στη δύναμη του Γ’ σώματος στρατού. Στις 

08/09/1921  διετάχθη να κινηθεί ανατολικά με τομέα επιχειρήσεων από την κωμόπολη Σεγίτ Γκαζί (ή Σεϊντή 

Γαζή) έως το Άκ Ιν. Η Μεραρχία ανακατέλαβε αυτήν την κωμόπολη που ήταν υπό τουρκική κατοχή και 

εγκατέστησε ισχυρή αμυντική γραμμή.  

Η μεραρχία δραστηριοποιήθηκε σε διάφορα μέρη της Μικράς Ασίας. Εκεί  συνέβαινε το εξής δραματικό που 
αφορούσε όλες τις Μεραρχίες που είχαν αναλάβει την προκάλυψη του μικρασιατικού εδάφους: επειδή οι 
αποστάσεις από τα κέντρα ανεφοδιασμού ήταν μεγάλες, οι άνδρες υπέφεραν μόνιμα από κακή διατροφή, 
ελλιπή ιματισμό και κακή υπόδηση. Ο ελληνικός στρατός κατάφερε ωστόσο  το ακατόρθωτο και έδωσε 
πολλές νικηφόρες μάχες κάτω από τις δύσκολες αυτές συνθήκες . Τον Αύγουστο του 1922 η γενική 
αντεπίθεση των δυνάμεων του Κεμάλ ανάγκασε τον Ελληνικό στρατό να οπισθοχωρήσει  από τον Σαγγάριο 
ποταμό προς τα μικρασιατικά παράλια. 

Η μεραρχία έλαβε εντολή να  ακολουθήσει  νοτιοδυτική πορεία από το Ακ Ιν προς τον σιδηροδρομικό 
σταθμό Τζεχιουρλέρ ( Cehurler ) για να κατευθυνθεί προς το Ντουμλού Πινάρ και να τεθεί στην διάθεση του 
Β΄ σώματος στρατού . Σύμφωνα με την διαταγή  έφτασε στο Ακ Ολούκ και εγκαταστάθηκε βορειοανατολικά 
του χωριού . Την επομένη συνέχισε την πορεία προς τον σιδηροδρομικό σταθμό , ο οποίος ήταν 
εγκαταλελειμμένος  δείγμα του ότι η περιοχή είχε ήδη καταληφθεί από τις εχθρικές δυνάμεις . Ωστόσο η 
πορεία συνεχίστηκε προς το Ντουμλού Πινάρ . Το βράδυ της ίδιας μέρα έφτασε στον σταθμό του Αλαγιούντ, 
κωμόπολη της Κιουτάχειας.  

Έτσι λοιπόν ακολούθησε την πορεία προς την Κιουτάχεια . Κατά την διάρκεια της τα τμήματα της 
πλαγιοφυλακής και εμπροσθοφυλακής, αλλά και το σώμα της κύριας πορείας ενεπλάκησαν σε μάχες με 
εχθρικούς σχηματισμούς . Οι εκβάσεις των μαχών αυτών ήταν αίσιες με μεγάλες όμως απώλειες .Η 
Μεραρχία ανέλαβε στη συνέχεια να βοηθήσει το Β  ΄ Σώμα Στρατού το οποίο είχε συμπτυχθεί δυτικότερα. 
Καθοδόν, για να συνενωθούν μαζί του, οι άνδρες της μεραρχίας βρέθηκαν στη μέση της προέλασης ισχυρών 
τουρκικών δυνάμεων και κινδύνευαν να εγκλωβιστούν. Τότε εμφανίστηκε ως σωτήρας ο αεροπόρος 
Γεώργιος Ξηρός, ο οποίος από ψηλά εντόπισε τον κίνδυνο που τους απειλούσε και με μήνυμα σε 
ερματισμένο φάκελο πληροφόρησε το διοικητή Θεοτόκη ότι οι Τούρκοι έκλεισαν τον δρόμο προς τη 
Σμύρνη, και ότι θα έπρεπε ν ΄ αλλάξουν πορεία βόρεια προς το λιμάνι του Ντικελί. Η πορεία αυτή θα 
πραγματοποιούνταν δίχως ενισχύσεις, τροφή και επαφή με άλλες ελληνικές μονάδες. 

 

Εικόνα :Στρατιώτες της Ανεξάρτητης Μεραρχίας βάλουν κατά του εχθρού 
μέσα από χαρακώματα.  



 

 Εικόνα :Στοιχείο πυροβολικού της μεραρχίας κατα την ώρα 
γεμίσεως πυροβόλου Skoda 105 χιλ. 

Η πορεία χαρακτηρίστηκε ως σύγχρονη «κάθοδος των Μυρίων» και στη διάρκειά της οι άνδρες της 
Μεραρχίας απέκρουσαν  συνεχείς επιθέσεις του  τουρκικού ιππικού με κυριότερη τη μάχη της Κιουτάχειας. 
Ζήτημα παράδοσης δεν υφίστατο για τους ηρωικούς αυτούς άνδρες  ,που απέρριψαν όλες τις σχετικές 
προτάσεις της τουρκικής πλευράς. Τελικά μετά από πορεία 600 χιλιομέτρων, που έκαναν συντεταγμένα 
μέσα σε 18 ημέρες κουβαλώντας όλο τον βαρύ οπλισμό τους, κατάφεραν να φτάσουν στο Ντικελί, νότια του 
Αϊβαλί, απέναντι από τη Λέσβο.  Στη φάλαγγά τους δέχτηκαν αμάχους ,Έλληνες και Αρμένιους, περίπου 
6.000 τον αριθμό, τους οποίους και έσωσαν. Εκεί επιβιβάστηκαν μαζί με τους πρόσφυγες σε πλοία για 
Μυτιλήνη.  

Στη Μυτιλήνη η Μεραρχία ανέλαβε  καθήκοντα για την αποκατάσταση της τάξης και την οργάνωση των 
άτακτων τμημάτων του ελληνικού στρατού που είχαν καταλήξει στο νησί.  Την 4η Σεπτεμβρίου άρχισε η 
μεταφορά της μεραρχίας στη Θεσσαλονίκη, όπου και ανασυντάχθηκε. Τελικός σταθμός της  ήταν η πόλη 
των Φερών, όπου συνενώθηκε με το εναπομείναν τμήμα της ΧΙΙ μεραρχίας και μετονομάστηκε σε ΧΙΙ 
μεραρχία .  

Ήταν ο μόνος ελληνικός στρατιωτικός σχηματισμός που πολέμησε σθεναρά και νικηφόρα τον Αύγουστο του 
1922 και αποχώρησε από τη Μικρά Ασία συγκροτημένα. Η μονάδα αυτή όχι μόνο διέσωσε τους 
περισσότερους άνδρες της αλλά βοήθησε και την ασφαλή εκκένωση 4.000 έως 6.000 Ελλήνων κατοίκων της 
Μικράς Ασίας. Η πορεία της αποτελεί λαμπρό κατόρθωμα μέσα στο πιο τραγικό γεγονός της νεότερης 
ελληνικής ιστορίας. 

Χάρτης πορείας υποχώρησης της Ανεξάρτητης Μεραρχίας 

 

 

 



 

   

Διοικητής της μεραρχίας  
 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ 
Οι ηγετικές του ικανότητες ήταν αυτές που κράτησαν  την Ανεξάρτητη 
Μεραρχία ενωμένη κατά την φάση της οπισθοχώρησης. Το καλοκαίρι 
του 1922 κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Καταστροφής κατόρθωσε 
να διασώσει και να διαπεραιώσει στη Μυτιλήνη άθικτη τη Μονάδα του 
και συνάμα να σώσει 6.000 σχεδόν Έλληνες και Αρμένιους που 
απειλούνταν από το τούρκικο μαχαίρι των επελαυνόντων τούρκων 
Τσετών. Ο Συνταγματάρχης Δημήτριος Θεοτόκης εκείνο το μοιραίο 
καλοκαίρι του 1922 βρέθηκε να διοικεί την 15η Μεραρχία ή Ανεξάρτητη 
Μεραρχία με δύναμη 7.000 ανδρών περίπου. Η κατάρρευση του 
μετώπου τον βρήκε στην περιοχή Κιουτάχειας-Σειντή Γαζή σε βάθος 600 
χιλιομέτρων από την ακτή του Αιγαίου. Η κατάρρευση του μετώπου και 
η ασύντακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού άρχισε ουσιαστικά την 
17η Αυγούστου του 1922. 
 

 Από την 17η Αυγούστου ο ασύρματος της Μεραρχίας δεν ήταν δυνατόν 
να συνδεθεί με γειτονικές Μεραρχίες ή την έδρα της Στρατιάς στη Σμύρνη. Βαθμιαία διαπιστώθηκε ότι η 
Ανεξάρτητη Μεραρχία είχε κυκλωθεί σχεδόν από όλες τις πλευρές. Τελικά την 30η Αυγούστου 1922 έφθασε 
στην  πόλη Δεκελί στα Μικρασιατικά παράλια με ελάχιστες απώλειες προστατεύοντας παράλληλα 6.000  
πρόσφυγες .Το ηθικό των αξιωματικών και στρατιωτών διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο χωρίς να 
παρατηρηθεί καμία λιποψυχία, κάτω από τη στιβαρή διοίκηση του Κερκυραίου συνταγματάρχη Δημητρίου 
Θεοτόκη. Προς τιμήν του  έχει δοθεί σε στρατόπεδο στον Άγιο Ιωάννη στη Κέρκυρα το όνομά του. 
 

Η Δύναμη της Μεραρχίας  

Δύναμη της Ανεξάρτητης Μεραρχίας στις 16 Αυγούστου 1922 

 

Μονάδα Αξιωματικοί Οπλίτες Κτήνη 
Άλλες 

πληροφορίες 

51ο Σύνταγμα 
Πεζικού 

66 2192 555 - 

52ο Σύνταγμα 
Πεζικού 

Είχε παραμείνει στο Ακ Ιν υπό τη διοίκηση του Γ' Σώματος 
Στρατού. 

53ο Σύνταγμα 
Πεζικού 

65 2223 550 

αποτελείτο από 
δύο τάγματα 

Ευζώνων και τρεις 
πολυβολαρχίες 



 

Μοίρα Ορεινού 
Πυροβολικού 

23 754 463 
με οκτώ πυροβόλα 

Schneider - 
Δαγκλή 75χιλ. 

Μοίρα Πεδινού 
πυροβολικού 

(πυροβολαρχία) 
10 176 177 

με τέσσερα 
πυροβόλα Skoda 

105χιλ. + δύο 
πυροβόλα 
Schneider - 

Δαγκλή 75χιλ. 

Ημιλαρχία 
Ιππικού (2 
Ουλαμοί) 

6 106 101 - 

Λόχος 
σκαπανέων 

(Διλοχία) 
8 283 111 - 

Μοίρα 
συζυγαρχιών 

11 348 405 - 

     

Μοίρα 
ταυματιοφορέων 

3 198 58 - 

Τρία Ορεινά 
χειρουργεία Α', 

Β' και Γ' 
12 28 15 μετά νοσοκομείου 

Ουλαμός 
Υγειονομικού 

1 28 65 - 

Απόσπασμα 
Τηλεγραφητών 

3 133 15 - 

Κινητό Συνεργείο 4 45 28 - 



 

Λόχος 
Στρατηγείου 

4 375 177 - 

Απόσπασμα 
Στρατονομίας 

2 20 3 - 

Συνεργείο 
εκμεταλλεύσεως 

1 18 - - 

Διμοιρία 
διανομών 

4 131 7 - 

Συνεργείο 
Απολυμαντικό 

1 3 - - 

Αγέλη Σφαγείων 1 43 - - 

Συνολική 
Δύναμη 

244 7400 2845 
πυροβόλα: 14, 
πολυβόλα: 48 

 

Μαθητές του τμήματος Γ2 που συνεργάστηκαν στην παρούσα εργασία : Καλαμπάκα Ευανθία- 

Μαρία, Μαχαιρίδου Άννα , Ξενίδου Βικτώρια , Κουγιουμτζίδης Ιωάννης .  

Βιβλιογραφία: 
«Ανεξάρτητος Μεραρχία, η κάθοδος των σύγχρονων Μυρίων», Αμπελάς Δημήτριος, έκδοση Τουρίκης. 

Πηγές: Βικιπαίδεια,   

            Ιστοσελίδα  «η Μηχανή του χρόνου» 

            Ιστοσελίδα «Πενταπόσταγμα» 

  


