
Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν να παραβιάσουν τη ρωσική αμυντική 
γραμμή προς διάφορες κατευθύνσεις, με σκοπό να καταλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη
πριν από την εμφάνιση του φθινοπωρινού παγετού και πριν από την άφιξη νέων δυνάμεων από την 
μερική επιστράτευση.

Η πιο δύσκολη κατάσταση παρατηρείται χαρακτηριστική στο Κράσνι Λιμάν. Μετά την απόσυρση 
των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από την κατεύθυνση του Χάρκοβο, η πόλη αυτή αποτελεί το 
βασικό σημείο άμυνας στη νότια πλευρά των μονάδων που αποσύρθηκαν πίσω από τον ποταμό 
Όσκολ. Ο εχθρός δεν μπόρεσε να επιτύχει να επιτεθεί στον οικισμό αυτό από τα νότια- επί του 
παρόντος, οι κύριες εχθρικές δυνάμεις εισβάλλουν στην πόλη από τα δυτικά σε μια προσπάθεια να 
περικυκλώσουν αυτό το οχυρό. Οι ρωσικές μονάδες αντιστέκονται σθεναρά ενισχύοντας τις 
δυνάμεις τους με νέες εφεδρίες.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι ΕΔΟ, έχοντας συγκεντρώσει σημαντικές δυνάμεις στην
περιοχή, έχει επιχειρήσει κατ' επανάληψη  να διασπάσει την άμυνά των συμμαχικών δυνάμεων 
βορειοδυτικά του Κράσνι Λιμάν, περικυκλώνοντας έτσι την πόλη και αποκόπτοντας τον 
ανεφοδιασμό της μέσω του Σβάτοβο. Μονάδες της 20ής Στρατιάς της ΕιΣτΕπ κρατούν την άμυνα 
προς αυτή την κατεύθυνση, οι εφεδρείες του στρατού έχουν ριφθεί για να αποτρέψουν μια 
διάρρηξη του μετώπου. Αναφέρεται ότι οι μάχες στην περιοχή του χωριού Ριντκούντοπ έλαβαν 
χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του απογεύματος, προχθές τη νύχτα και χθες το πρωί.

Το θέμα είναι ότι ο (Ζ)ελένσκι είχε υποσχεθεί να καταλάβει το Κράσνι Λιμάν μέχρι την Κυριακή το
βράδυ, προφανώς από το γραφείο του με «πλέυ στέισον». Έδωσε μια υπόσχεση, αλλά στη πράξη 
καμία πρόοδος. Δεν μπόρεσε να γίνει κατά μέτωπο επίθεση στο Κράσνι Λιμάν. Αυτή τη στιγμή 
γίνονται προσπάθειες να παρακαμφθεί η πόλη από τα βόρεια, προκειμένου να ικανοποιηθεί ο 
εντολέας στο Κίεβο. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις περνούν στην επίθεση, χωρίς να 
υπολογίζουν τις απώλειές τους.

Μάχες διεξάγονται επίσης στην περιοχή βόρεια του Κουπιάνσκ, όπου οι ΕΔΟ επιχείρησαν και πάλι 
να διασπάσουν την Ρωσική άμυνά, αλλά και πάλι χωρίς αποτέλεσμα.

Μπορεί να ειπωθεί ότι η επίθεση του Χάρκοβο από τη πλευρά των ΕΔΟ, έφτασε στο 
αποκορύφωμά της προσεγγίζοντας στο ποταμό Όσκολ, κι ότι έχει εισέλθει σε μια «φάση 
κορεσμού». Δηλαδή μια φάση της επιχείρησης κατά την οποία έχει σταματήσει στις νέες αμυντικές
γραμμές. Ωστόσο η διοίκηση συνεχίζει να δίνει διαταγές για προέλαση, αναγκάζοντας τις δυνάμεις 
της να προσπαθούν να προχωρήσουν, ενώ κάθε νέο βήμα γίνεται όλο και πιο δύσκολο, γεγονός που
οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη απώλεια πόρων και τελικά στην κατάρρευση του μετώπου. Εάν 
ακολουθηθεί αυτή η λογική, η μάχη για το Κράσνι Λιμάν θα μπορούσε να αποδειχθεί ότι 
κάλλιστα ενδέχεται να είναι η αρχή της ήττας των ουκρανικών δυνάμεων προς αυτή την 
γραμμή του μετώπου.

Κοντά στο Ντονιέτσκ, οι μυστικές υπηρεσίες εντόπισαν μια συγκέντρωση ουκρανικών 
στρατευμάτων που προορίζονται για αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον των θέσεων των ρωσικών 
ενόπλων δυνάμεων. Τα έγκαιρα πλήγματα του πυροβολικού και της αεροπορίας στις συγκεντρώσεις
του εχθρού τις εξάντλησαν πριν καν αρχίσει η επίθεση, ανατρέποντας πλήρως τα σχέδια τους.

Στην κατεύθυνση Ουγκλένταρ, ο εχθρός προσπάθησε να προελάσει εναντίον των ρωσικών θέσεων. 
Τρεις φάλαγγες σχηματίστηκαν για να διεισδύσουν μέσα από την Παβλόβκα, αλλά ο εχθρός 
συνετρίβησαν, επίσης χάρη στο έργο των επιθετικών ελικοπτέρων Ka-52.



Στον τομέα του μετώπου Νικολάγεφ-Κριβόι Ρογκ, η έντονη πολεμική δραστηριότητα των ΕΔΟ 
συνεχίζεται, αλλά τα ρωσικά στρατεύματα διατηρούν σταθερά τις αμυντικές τους γραμμές.
Στην κατεύθυνση Νικολάεβ-Κριβόι Ρογκ, οι απώλειες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας για 
την ημέρα ανήλθαν σε περισσότερους από 110 νεκρούς και τραυματίες, καθώς και σε 13 μονάδες 
στρατιωτικού εξοπλισμού.

Υπάρχουν πληροφορίες για χτύπημα στο αεροδρόμιο του Κριβόι Ρογκ στην περιοχή 
Ντνιπροπετρόφσκ. Νωρίτερα, η ουκρανική πλευρά είχε εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές από την
περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ για τη διεξαγωγή πλήγματος, μεταξύ άλλων στη γραμμή επαφής 
στην περιοχή Ζαπορόζιε. Ο εχθρός έχασε αρκετά αεροπλάνα κατά τη διαδικασία, μέχρι τότε 
δραστηριότητα στην αεροπορική βάση Κριβόι Ρογκ παρέμεινε αρκετά υψηλή.

Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, επλήγησαν ορισμένες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου στην 
προαναφερθείσα πόλη, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από το 
προσωπικό συντήρησης και την υπηρεσία καυσίμων, καθώς και ο πύργος ελέγχου.

Η ουκρανική πλευρά έδειξε εικόνες της πληγείσας εγκατάστασης από τις γωνίες που η ίδια 
επιλέγει, χωρίς να δείχνει τις ζημιές στην αεροπορία και τον διάδρομο προσγείωσης του 
αεροδρομίου ή τα συστήματα εφοδιασμού του.

Ο ουκρανικός Τύπος είχε προηγουμένως αναφέρει ότι υπήρξε αεροπορική επιδρομή με τη χρήση 
πυραύλου Χ-59. Η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικές ημέρες είχαν πραγματοποιηθεί αρκετά πλήγματα εναντίον 
υδροτεχνικών εγκαταστάσεων στο ίδιο Κριβόι Ρογκ. Μιλάμε για το φράγμα του ταμιευτήρα νερού 
Καρατσούνοφσκαγιε. Μετά από αυτά τα πλήγματα, η στάθμη του νερού στον ποταμό Ίνγκουλετς 
αυξήθηκε σημαντικά, παρασύροντας αρκετές τεχνητά περάσματα που είχαν κατασκευασει οι ΕΔΟ 
προκειμένου να περάσουν στην απέναντι όχθη.

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις έχασαν άλλο ένα HIMARS 
MLRS. Η αμερικανική συσκευή χτυπήθηκε ακριβώς στη θέση βολής κοντά στο χωριό Γιάβκινο, 
στην περιοχή Νικολάεβ. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά είναι πιθανό ότι το MLRS 
καταστράφηκε από ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καμικάζι, πιθανότατα ένα Γεράν-2, ως το πιο 
μακράς εμβέλειας. Αν κρίνουμε από τον χάρτη, από το Γιάβκινο μέχρι τη Νόβα Καχόβκα, που ήταν 
ο στόχος των πρόσφατων χτυπημάτων, η απόσταση είναι περίπου 80 χιλιόμετρα. Παρεμπιπτόντως, 
το HIMARS κατάφερε να ανταποδώσει τα πυρά πριν καταστραφεί, καθώς οι αντιαεροπορικοί 
πυροβολητές κατέρριψαν 18 ρουκέτες αυτού του MLRS μόνο στην περιοχή Νόβα Καχόβκα.

Στην περιοχή του Οτσάκοφ, το θωρακισμένο σκάφος «Γκούρζα» στάλθηκε στον βυθό. Τα μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι  έκαναν και σε αυτή τη περίπτωση τη δουλειά τους.

Επιβεβαιώθηκαν τα πυραυλικά πλήγματα στη Ζαπορόζιε, καθώς αποδείχθηκε ότι είχαν 
χτυπήσει ένα προπύργιο ξένων μισθοφόρων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έως και εκατό από 
αυτούς και 15 κομμάτια εξοπλισμού αναφέρθηκε ότι καταστράφηκαν.

Κοντά στη Μαρίνκα ματαιώθηκε μια αντεπίθεση των ΕΔΟ, τα πλήγματα του πυροβολικού 
εξόντωσαν έως και 50 μαχητές της 79ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας των ΕΔΟ που επρόκειτο 
να εξαπολύσουν επίθεση. Ένα κέντρο ανακατασκευής και επισκευής για τις ουκρανικές ένοπλες 
δυνάμεις μαζί με τεθωρακισμένα οχήματα καταστράφηκε κοντά στην Αννόβκα.



Υπήρξαν αρκετές απώλειες στη ρωσική αεροπορία, όχι όμως μεταξύ των πιλότων. Η Δύση βοηθά 
το καθεστώς του Κιέβου στην ανασυγκρότηση ενός πλήρους συστήματος αεράμυνας. Αναφέρεται 
ότι τα αμερικανο-νορβηγικά συστήματα αεράμυνας NASAMS έχουν ήδη φθάσει στην Ουκρανία. 
Επί του παρόντος, ένα αδύναμο σύστημα αεράμυνας δεν επιτρέπει στον εχθρό να αναχαιτίσει 
αποτελεσματικά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κρούσης Geran-2, τα οποία χρησιμοποιούνται τις 
τελευταίες ημέρες ενεργά από τον ρωσικό στρατό για να πλήξουν στόχους πίσω από τις γραμμές 
του μετώπου.

Ο εχθρός δεν εγκαταλείπει τις προσπάθειές του να προχωρήσει προς την κατεύθυνση της 
Χερσώνας, ρίχνοντας τις εφεδρείες που έχουν συσσωρευτεί επί αρκετούς μήνες με στρατιωτική 
βοήθεια από τη Δύση. Μονάδες της 76ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας της Εθνικής Φρουράς 
είναι μία από τις δυνάμεις που συγκρατούν τις ΕΔΟ σε αυτό το τμήμα του θεάτρου των 
επιχειρήσεων.

Ρωσικά μαχητικά κατέγραψαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη πλάνα από την καταστροφή 
ουκρανικής αυτοκινητοπομπής από ολλανδικά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού 
YPR-765 κοντά στο χωριό Αντρέεβκα, στην περιοχή Χερσώνα. Τα εχθρικά τεθωρακισμένα 
οχήματα μεταφοράς προσωπικού απλώνονταν σε μια σειρά κατά μήκος ενός στενού επαρχιακού 
δρόμου. Τα οχήματα σε στενό σχηματισμό κατά την πορεία τους διευκόλυναν από μόνα τους την 
καταστροφή τους.

Η φάλαγγα δέχθηκε επίθεση από οχήματα μάχης αλεξιπτωτιστών. Το βίντεο δείχνει τα πυρά να 
κατευθύνονται προς τον εχθρό, προφανώς από πυροβόλο των 30 χιλιοστών. Όπλα αυτού του 
διαμετρήματος βρίσκονται σε χρήση με τα BMD-2/3 (πυροβόλο 2A42) ή BMD-4M (2A72). 
Ταυτόχρονα, το YPR-765 στην έκδοση APC είναι εξοπλισμένο αποκλειστικά με πολυβόλα μεγάλου
διαμετρήματος, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες μάχης του ολλανδικού 
οχήματος, ιδίως τις δυνατότητες αυτοάμυνας.

Κρίνοντας από την τροχιά των βλημάτων, τα οχήματα μάχης των αλεξιπτωτιστών βρίσκονταν στο 
ίδιο επίπεδο με τον εχθρό, στήνοντάς του ενέδρα, και πιθανότατα ήταν τοποθετημένα στη δασώδη 
περιοχή. Η μόνη επαρκής λύση για τις ΕΔΟ σε αυτή την περίπτωση ήταν να αποσυρθούν από τη 
μάχη, κάτι που επέλεξαν ακριβώς τα πληρώματα των APC, καθώς προσπάθησαν να περάσουν μέσα
από το πεδίο βολής με μεγάλη ταχύτητα, αγνοώντας τα οχήματα που χτυπούσαν και 
εγκαταλείποντας τους συμπολεμιστές τους.

Την επόμενη ημέρα, μια άλλη φάλαγγα YPR-765 πέρασε από τον ίδιο δρόμο, καταγράφοντας τα 
κατεστραμμένα οχήματα των συναδέλφων τους στην περιοχή.

Δείτε το βίντεο:

https://youtu.be/CLQsY1VEVa4

Η δεξιά όχθη του ποταμού Δνείπερου που κατέχουν τα ρωσικά στρατεύματα είναι διάσπαρτη από 
κατεστραμμένο και εγκαταλελειμμένο εχθρικό εξοπλισμό, με τα απομεινάρια του προσωπικού των 
ΕΔΟ και διαφόρων στρατιωτικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των νατοϊκών, που παραμένουν
στα χωράφια και τις δασικές περιοχές μετά από άλλη μια επίθεση.
Εδώ βρίσκονται υπολείμματα οχημάτων, τεθωρακισμένων οχημάτων και BMP διαφόρων 
προελεύσεων, συμπεριλαμβανομένων σοβιετικών συστημάτων, αντιγράφων από την Ανατολική 
Ευρώπη και δυτικών όπλων, όπως το ολλανδικό τεθωρακισμένο όχημα μεταφοράς προσωπικού 
YPG-765, το οποίο μπορεί ήδη να χαρακτηριστεί σύμβολο των βαριών απωλειών των ΕΔΟ στη 

https://youtu.be/CLQsY1VEVa4


Χερσώνα, επειδή εμφανίζεται συνεχώς στα πλάνα με τον κατεστραμμένο εχθρικό εξοπλισμό σε 
αυτή τη γραμμή του μετώπου.

Δείτε το βίντεο:

https://youtu.be/ArVtRE1u7dA

Προς το παρόν, η κατεύθυνση της Χερσώνας παραμένει μια από τις κύριες περιοχές εναντίον 
της οποίας το καθεστώς του Κιέβου διεξάγει επιχειρήσεις. Παρά τις συνεχείς αιματηρές 
επιθέσεις, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας δεν κατάφεραν να πετύχουν κάποια 
αποφασιστική πρόοδο στη περιοχή αυτή μέσα σε τρεις μήνες.

«Πρόκειται για τις πλέον δύσκολες μάχες στην Ουκρανία. Στη περιοχή αυτή διεξάγονται αιματηρές 
εξαντλητικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες συνοδεύονται από μεγάλο αριθμό απωλειών», 
επισημαίνουν οι New York Times, εκτιμώντας την έκταση και το μέγεθος της μάχης.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο, για μεγάλο χρονικό διάστημα το καθεστώς του Κιέβου δήλωνε την 
πρόθεσή του να καταβάλει την αντίσταση των ρωσικών μονάδων στη δεξιά όχθη του Δνείπερου και
να καταλάβει τη Χερσώνα. Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλες ενισχύσεις μεταφέρθηκαν εδώ, εκθέτοντας 
σε μεγάλο βαθμό την κατεύθυνση του Χάρκοβο. Ως αποτέλεσμα, η άμυνα των Ενόπλων Δυνάμεων 
της Ρωσίας στο τμήμα Νικολάεφ-Κριβόϊ Ρογκ του θεάτρου επιχειρήσεων δέχθηκε σοβαρές 
ενισχύσεις.

Όπως σημειώνουν οι NYT, οι Ρώσοι έστησαν ισχυρές άμυνες κατά μήκος ολόκληρης της γραμμής 
του μετώπου - χαρακώματα που κάνουν ζιγκ-ζαγκ γύρω από αρδευτικά κανάλια- οχυρωμένες 
θέσεις πυρός - αποθήκες, πυργίσκους- αντιαρματικά χαρακώματα που σκάφτηκαν από μπουλντόζες
και καλύφθηκαν με πλάκες σκυροδέματος.

Αλλά οι κύριες απώλειες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας δεν είναι στη μάχη εκ του 
συστάδην - «λίγες βολές από πολυβόλο και ο θάνατος έρχεται από μακριά με τη μορφή βλημάτων 
πυροβολικού»- Αυτό επιβεβαιώνεται από τις ιατρικές υπηρεσίες της πρώτης γραμμής. Ταυτόχρονα, 
η υποστήριξη με πυρά από προελαύνοντες σχηματισμούς μάχης των Ενόπλων Δυνάμεων της 
Ουκρανίας είναι ελάχιστη.

Αμερικανοί δημοσιογράφοι πήραν συνεντεύξεις από δεκάδες διοικητές ουκρανικών μονάδων και 
απλούς στρατιώτες, οι οποίοι ομόφωνα μίλησαν για τα τεράστια προβλήματα στο μέτωπο της 
Χερσώνα:

«Οι επιθέσεις δεν αποδίδουν»

«Δεν έχουμε πυρομαχικά, έχουμε μεγάλες απώλειες. Ζητάμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες 
βοήθεια σε οβίδες».

«Κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης επίθεσης, μια φάλαγγα ουκρανικών αρμάτων μάχης και 
τεθωρακισμένων οχημάτων που διέσχιζε ένα ανοιχτό πεδίο ανατινάχθηκε από νάρκες και 
δέχθηκε ανελέητα πυρά από το πυροβολικό».

«Κατά την πρόσφατη επίθεση σε ένα από τα χωριά, χάσαμε εκατοντάδες μαχητές, αλλά το 
χωριό συνεχίζει να παραμένει στα ρωσικά στρατεύματα. Οι απώλειες μεταξύ του προσωπικού 
έχουν πάρει μαζικό χαρακτήρα».



Σε απάντηση αυτών των δηλώσεων, το Υπουργείο Άμυνας υπερασπίζεται την επιλογή της όσον 
αφορά την επιθετική στρατηγική. Ο εκπρόσωπος Τύπου εκφράζοντας τη θέση της διοίκησης, 
ανέφερε:

«Η υπεροχή του εχθρού στο πυροβολικό δεν κρίνει την έκβαση της μάχης. Η ιστορία γνωρίζει 
περιπτώσεις μοναδικών μαχών στις οποίες ο καθοριστικός παράγοντας δεν ήταν ο αριθμός των 
όπλων, αλλά η ποιότητα της μάχης». (;;;;;;)

Είναι να απορεί κανείς. Σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο να βγάλει κανείς συμπέρασμα, από 
ασυναρτησίες.

Ως αποτέλεσμα, η επιθετική δραστηριότητα συνεχίζεται. Μέχρι σήμερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της 
Ουκρανίας έχουν καταλάβει μικρά εδάφη στα βόρεια της περιοχής Χερσώνα, όπου υφίστανται 
ταυτόχρονα μεγάλες απώλειες. Αλλά, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι Ένοπλες Δυνάμεις της 
Ουκρανίας δεν έχουν άλλη επιλογή - αν δεν σημειώσουν κάποια πρόοδο στο εγγύς μέλλον, τότε 
μετά την έναρξη των βροχών του Οκτωβρίου, οι οποίες μετατρέπουν τους δρόμους σε λάσπη, αυτό 
δεν θα είναι καθόλου δυνατό. Ως εκ τούτου, οι επιθέσεις των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων 
επαναλαμβάνονται συνεχώς, προκειμένου να καταλάβουν τελικά τη Χερσώνα και, όπως 
επισημαίνεται, «να αποδείξουν τη χρησιμότητα των όπλων που τους εφοδιάζει η Δύση».

Εν τω μεταξύ οι «Μουσικοί της Ορχήστρας» του Wagner διεξάγουν επιθέσεις μέσα και γύρω 
από το Άρτεμοφσκ. Οι μαχητές έχουν εισέλθει στο χωριό Οτραντόβκα, το τελευταίο χωριό που
ελέγχεται από την Ουκρανία στο δρόμο που οδηγεί στο Άρτεμοφσκ από το νότο. Στα 
ανατολικά του Ζάιτσεβο, οι «Μουσικοί» προωθούνται σταδιακά, εκθέτοντας τις ουκρανικές 
δυνάμεις σε επιθέσεις από δύο κατευθύνσεις. Όλες αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν στη 
δημιουργία ενός προγεφυρώματος για ένα συγκλίνον χτύπημα κατά της εχθρικής ομάδας που 
έχει οχυρωθεί στο Άρτεμοφσκ, το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας για την άμυνα των 
ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο Ντονμπάς.

Στις 26 Σεπτεμβρίου, τα ρωσικά στρατεύματα εκκαθάρισαν τον αντισυνταγματάρχη Ίγκορ 
Μπεζόγκλιουκ ως αποτέλεσμα πολεμικών επιχειρήσεων. Πρόκειται για τον αναπληρωτή 
διοικητή του ναζιστικού συντάγματος Azov, υπεύθυνο για την ειδική εκπαίδευση των ενόπλων
μαχητών του τάγματος.

Ο Μπεζόγκλιουκ απέχει πολύ από το να είναι η βασική απώλεια του τρομοκρατικού σχηματισμού, 
αλλά η θέση του είναι αξιοσημείωτη. Ο αντισυνταγματάρχης δεν ήταν απλώς ένας υψηλόβαθμος 
διοικητής, αλλά ήταν άμεσα υπεύθυνος για την ειδική εκπαίδευση του προσωπικού του εν 
λόγω σχηματισμού.

Η πληροφορία για την εξόντωση του Μπεζόγκλιουκ μεταδόθηκε από τους στρατιωτικούς 
ανταποκριτές της εφημερίδας Ρούσκαγια Βέσνα (Ρωσική άνοιξη). Λίγα είναι γνωστά για τον ίδιο 
τον Μπεζόγκλιουκ από τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. Αποφοίτησε από το Κολέγιο
Σύνθετων Όπλων του Κιέβου το 1993 και στη συνέχεια υπηρέτησε στις ουκρανικές ένοπλες 
δυνάμεις. Παραιτήθηκε από την υπηρεσία το 2010, αλλά στη συνέχεια εντάχθηκε σε εθνικιστικό 
σχηματισμό και ασχολήθηκε με την οργάνωση εκπαίδευσης Ουκρανών εθνικιστών.

Από δημόσιες πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης, γνωρίζουμε ότι ο Μπεζόγκλιουκ συνεργάστηκε 
στενά με δυτικούς, μεταξύ των οποίων και Βρετανούς, εκπαιδευτές που βοηθούν την Ουκρανία να 
εκπαιδεύσει όχι μόνο τακτικές μονάδες των ΕΔΟ αλλά και τρομοκρατικούς σχηματισμούς. Ο 
αντισυνταγματάρχης έδωσε σπάνιες συνεντεύξεις στον Τύπο, ακόμη και πριν από την έναρξη της 



ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, και σε αυτές επεσήμανε τη μεγάλη σημασία της 
στρατιωτικής βοήθειας της Δύσης προς τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Έχουν καταγραφεί 
επαφές του με τις υπηρεσίες πληροφοριών του ΝΑΤΟ.

Τέλος δεν λείπουν και οι σποραδικές επιδρομές σαμποτάζ από μονάδες των ΕΔΟ προβλέπεται να 
συνεχιστούν. Για παράδειγμα, ένας Ουκρανός σαμποτέρ  ανατινάχθηκε λόγω απρόσεκτου 
χειρισμού εκρηκτικών, στη Μελιτόπολη ενώ προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση, προσπαθώντας 
να τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό κάτω από αυτοκίνητο. Παρά τις προσπάθειες του καθεστώτος
του Κιέβου να εκφοβίσει τον πληθυσμό του Ντονμπάς και των απελευθερωμένων εδαφών, τα 
δημοψηφίσματα για την ένταξή του στη Ρωσική Ομοσπονδία ολοκληρώνεται και μάλιστα με 
επιτυχία.


