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στην Αυστραλία πριν την υποχώρηση των Συµµα-
χικών ∆υνάµεων.
Ο εγγονός του Μάρκ Μαρράι, επίσης τοπογράφος 
παραδέχεται ότι δεν κατάλαβε την αξία αυτών των 
εγγράφων. Τα είχε φυλαγµένα σε ένα συρτάρι για 
κάµποσα χρόνια µέχρι που η κυρία Ρόουσθορν του 
χτύπησε µια µέρα την πόρτα και ζήτησε να τα δει. 
«Κανονίσαµε µια συνάντηση µε τον Μάρκ και έφε-
ρε µια βαλίτσα. Την άνοιξε.. Μέσα βρίσκονταν ση-
µειώσεις και παρόλο που το µελάνι έσβηνε, απο-
σπάσµατα από το ηµερολόγιο ήταν αρκετά εµφανή 
ώστε να µπορούν να αντιγραφούν». Τώρα ο κ. 
Μαρράι µε µεγάλη προσοχή ενώνει κοµµάτι κοµ-
µάτι τους αρχικούς χάρτες…
Τα ευρήµατα αυτά τράβηξαν το ενδιαφέρον και του 
Άντριου Κρεγκ, ο οποίος είναι υπεύθυνος της δι-
οργάνωσης των εορτασµών της Καλλίπολης στην 
Κουινσλάνδη. Παραδέχεται ότι ο χάρτης του κ. 
Μαρράι έχει πολύ περισσότερες λεπτοµέρειες για 
το Ράσσελ Τοπ από οποιονδήποτε άλλο χάρτη µέ-
χρι στιγµής.
«∆εν νοµίζω το Πολεµικό Μουσείο να έχει έγγραφα 
µε τόση λεπτοµέρεια» είπε. Μετά από προσωπική 
επίσκεψη για να επιθεωρήσει το υλικό ο κάπταιν 
Κρέγκ είπε ότι αναζητά τρόπους να ψηφιοποιήσει 
το υλικό ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση.
Σύµφωνα µε αυτά που αναγράφονται στο ηµερο-
λόγιο, η χαρτογράφηση των χαρακωµάτων και ση-
ραγγών του Ράσελ Τοπ, υπό τα πυρά του τούρκικου 
στρατού δεν ήταν εύκολη υπόθεση.
Στις 12 Σεπτεµβρίου 1915 σηµείωσε την πρώτη 
του (από τις πολλές) ‘συναντήσεις’ µε το θάνατο.
«Στις έξι η ώρα, πήγαµε για νερό. Η διαδροµή απο-
δείχθηκε περιπετειώδης. Οι ελεύθεροι σκοπευτές 
ήταν σε επιφυλακή και µας περίµεναν. Οι σφαίρες 
σφύριζαν πάνω από τα κεφάλια µας. Τρέξαµε µε το 
κεφάλι σκυφτό και βουτήξαµε µέσα σε ρηχά χαρα-
κώµατα». 
Παρόµοια η εµπειρία και στις 27 Οκτωβρίου 1915. 
«Μερικοί σκοτώθηκαν, άλλοι τραυµατίστηκαν. Εάν 
ήµουν στη θέση που ήµουν πριν λίγες µέρες, θα 
ήµουν σίγουρα νεκρός».
Η κυρία Ρόουσθορν σηµειώνει ότι παρόλο το χάος 
και το µακελειό του πολέµου ο JN δεν παραδέχτηκε 
ποτέ ότι αισθάνθηκε φόβο.

Έγραφε σε κάποιο σηµείο ότι ενώ σηµείωνε κά-
ποιες συντεταγµένες, σήκωσε το κεφάλι του και 
σε  20 γιάρδες µακριά είδε ένα τούρκο στρατιώ-
τη…  Έσκυψε, οπισθοχώρησε και σηµείωσε στο 
ηµερολόγιο «πρέπει να έρθω πάλι αύριο για να το 
τελειώσω». Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν αισθάνθηκε 
φόβο.
Κι ενώ ο αιµατηρός πόλεµος συνεχιζόταν, ο JN πα-
ραπονιόταν για ένα µόνο πράγµα: έλλειψη φαγη-
τού. 
Το σηµειώνει στο ηµερολόγιό του στις 13 Οκτω-
βρίου 1915.
«Περπατήσαµε παραλιακά µε την ελπίδα να βρού-
µε κάτι να φάµε στην καντίνα. ∆υστυχώς τίποτα», 
γράφει.
Η κυρία Ρόουθσορν σηµειώνει ότι όταν ο JN πει-
νούσε ο γραφικός του χαρακτήρας ‘υπέφερε’.

Μάλιστα σε κάποιο σηµείο γράφει «Πεινάω, κρυ-
ώνω, δεν µπορώ να ζεσταθώ».. και ο γραφικός του 
χαρακτήρας χειροτερεύει καθώς περιγράφει την 
απόγνωσή του. 
Το Emerald RSL σκοπεύει να χρησιµοποιήσει το 
υλικό του JN προς έκθεση κατά τους εορτασµούς 
για την εκατονταετία από την µάχη στην Καλλίπο-
λη.
Λίγο πριν την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, τα 
πολύτιµα έγγραφα εξαφανίστηκαν. 
«Έγινε ληστεία στο γραφείο µου», δήλωσε ο κ. Μα-
ράι.
Ένας κλέφτης µπήκε στο γραφείο, όταν δεν ήταν 
κανείς, έκλεψε φορητούς υπολογιστές, µπλοκ επι-
ταγών και άλλα είδη γραφείου, και µαζί µε αυτά και 
τη βαλίτσα µε τα πολύτιµα έγγραφα του JN.
Έσπασε την πόρτα µε το πόδι του… Άφησε ένα µε-


