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Στις 26 Αυγούστου πολεµήσαµε σε µια άλλη µάχη ... στην οποία χάσαµε τους 
αγαπηµένους µας µαχητές και συντρόφους, τον Petrenko-Platonov και τον Ivanyuk ". 
Νέστωρ Μαχνό (αναφέρεται στην “Ιστορία του µαχνοβίτικου κινήµατος” του Piotr Arshi-
nov). 



Ο Ivanyuk γεννήθηκε κάπου στην επαρχία Poltava, αλλά δεν ξέρουµε χρόνο. Μέχρι το 
1917 είχε γίνει αναρχικός και την άνοιξη του 1919 ήταν µέλος της Συνοµοσπονδίας 
Αναρχικών Nabat στην Πολτάβα. Τον Μάη του ίδιου έτους εντάχθηκε στο µαχνοβίτικο 
κίνηµα. Στα µέσα Οκτώβρη 1919 διορίστηκε διοικητής µονάδας 150 µαχητών µε 3 
πολυβόλα. Αυτός και άλλοι µαχνοβίτες πολέµησαν στην επαρχία του Χάρκοβο µε βάση 
µια σκόπιµη κίνηση µε στόχο να συντρίψουν τις δυνάµεις του Ντενίκιν από το πίσω 
µέρος. 

Αγωνίστηκε ενάντια στις δυνάµεις του λευκού στρατηγού Denikin µέχρι το Δεκέµβρη του 
1919, όταν η µονάδα του αφοπλίστηκε από τον Κόκκινο Στρατό. Το 1920 οργάνωσε 
αποσπάσµατα τα οποία πολέµησαν τους Μπολσεβίκους, ενώ ταυτόχρονα 
συνεργάστηκε µε τη µονάδα ενός άλλου µαχνοβίτη, του Matvienko. Αντιτάχθηκε έντονα 
στη νέα συµµαχία µε τους µπολσεβίκους το φθινόπωρο του 1920, αλλά σε αντίθεση µε 
άλλους -όπως οι Kamenev (Kameniuk), Fomin και Parkhomenko- δεν αποχώρησε από 
τους µαχνοβίτες. 

Στις 16 Νοέµβρη 1920 µίλησε σε µια συνάντηση στο Konstantinograd, ζητώντας τη 
συγκρότηση µονάδων εθελοντών µαχνοβιτών. Μετά το δόλιο τέλος της συµµαχίας από 
τους Μπολσεβίκους, συµµετείχε σε αντάρτικο αγώνα εναντίον τους. Οι µονάδες του 
συνεργάστηκαν µε τις κύριες δυνάµεις των µαχνοβιτών και συµµετείχε στη χειµερινή 
εκστρατεία ως διοικητής πεζικού. Τον Μάρτη του 1921 στάλθηκε µε το σύνταγµά του 
στην περιοχή του Χάρκοβο για να οργανώσει νέες µονάδες. Τον Μάη επιχειρούσε µε µια 
µονάδα 500 µαχητών στην επαρχία Πολτάβα.  

Στις 18 Ιούνη επανασυνδέθηκε µε τις κύριες µαχνοβίτικες δυνάµεις, αλλά στη συνέχεια 
αρνήθηκε να δεχθεί µια απόφαση του επιτελείου να εγκαταλείψει την επαρχία Πολτάβα. 
Έτσι, από τις αρχές Ιούλη, λειτούργησε ανεξάρτητα. Όµως σε µάχες µε τον Κόκκινο 
Στρατό στις 22-23 Ιουλίου καταστράφηκε και ηττήθηκε και ο ίδιος µε εκατό περίπου 
συµπολεµιστές του περασαν στην παρανοµία. Στις 14 Αυγούστου συνεργάστηκε µε το 
εναποµείναν σώµα του Μαχνό και έπεσε µαχόµενος  στην τελευταία µεγάλη µάχη που 
έδωσαν οι µαχνοβίτες στην επαρχία Kherson. 
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