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Ανακαλύπτουµε την πιο 
νοσταλγική πλευρά της 

Αµερικής µέσα από την πιο 
«αρχαία» της εθνική. 4.500 

χλµ. από το Λος Άντζελες 
στο Σικάγο, µε άλλα λόγια... 

Route 66! 

21-23/6: ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ

25/6: ΜΠΑΡΣΤΟΟΥ

26/6/: ΚΙΝΓΚΜΑΝ

27/6: ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΙΟΝ

30/6: ΦΛΑΓΚΣΤΑΦ

1/7: ΓΚΑΛΟΠ
2/7: ΣΑΝΤΑ ΦΕ 

3/7: ΤΟΥΚΟΥΜΚΑΡΙ

4/7: ΕΛΚ ΣΙΤΙ 

5/7: ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ 6/7: ΚΛΕΡΜΟΡ

7/7: ΣΠΡΙΝΓΦΙΛΝΤ

8/7: ΣΕΝ ΛΟΥΙΣ

9/7: ΣΙΚΑΓΟ
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Σάντα Φε, 1.926 χλµ.: Στους 
λόφους Λα Μπαγιάντα, 

νότια της Σάντα Φε, 
ανακαλύπτουµε ένα κοµµάτι 
της «αρχαίας» Route 66, που 

χρησιµοποιήθηκε από το 
1926 µέχρι το 1932. Σκληρή, 

εκτός δρόµου οδήγηση, 
ακόµα και για το Discovery. 

Η Σάντα Φε είναι πραγµατική 
έκπληξη, µια πόλη σαν 

µεξικάνικο πουέµπλο 
(χωριό), που δε µοιάζει µε 
καµία άλλη στις Ηνωµένες 

Πολιτείες. Απολαύστε βόλτες 
και καλό φαγητό στο κέντρο. 

‡  Στην Αµερική ένας είναι ο 
δρόµος που από µόνος του αποτε-
λεί ταξιδιωτικό προορισµό. Το πε-
ρίεργο είναι ότι έγινε παγκόσµια 
µόδα, αφότου, ουσιαστικά, βγήκε 
στη σύνταξη. Από το 1984 και µε-
τά, η Route 66 δε συνδέει πλέον το 
Σικάγο µε το Λος Άντζελες. Το ρό-
λο της έχουν αναλάβει διαπολιτει-
ακοί αυτοκινητόδροµοι, όπως ο 55, 
ο 44, ο 40, ο 15 και ο 10. Οι ταξιδιώ-
τες της δεν είναι πλέον απελπισµέ-
νοι εργάτες της εποχής της ποτοα-
παγόρευσης που αναζητούν το αµε-
ρικάνικο όνειρο στην Καλιφόρνια, 
ούτε µεταπολεµικοί µπίτνικς µε φι-
λοσοφικές ανησυχίες, ούτε καν χί-
πηδες της γενιάς του Γούντστοκ µε 
λουλουδιαστούς VW Σκαραβαίους 
σε παραισθησιογόνα ταξίδια προς 
τη δύση. Τώρα στη Route 66 συχνά-
ζουν Γερµανοί ή Γάλλοι µε µαύρα 
µακό, δερµάτινα γιλέκα και απει-
λητικά τατουάζ, καβάλα σε νοικιά-
ρικες, καλογυαλισµένες Harley, ή 
συνταξιούχοι Αµερικανοί. Με ανα-
παλαιωµένες Chevy, στην καλύτε-
ρη περίπτωση, ή µε motorhome 
στη χειρότερη. 

Όλοι αυτοί δεν αναζητούν τη 
Route 66 απλώς για να απολαύσουν 
τα δραµατικά τοπία της τεράστιας 
χώρας, όσο για να γευτούν ή να θυ-
µηθούν την πιο νοσταλγική πλευρά 
της, την Αµερική του ονείρου, της 
φυγής, της απελευθέρωσης µέσα 
από το ταξίδι. 

Η Route 66 φτιάχτηκε το 1926. 
Ήταν ο πρώτος δρόµος, µε µία λω-
ρίδα για κάθε κατεύθυνση φυσι-
κά, που ένωσε το Ιλινόις µε την Κα-
λιφόρνια. Είχε µήκος 2.448 µιλί-
ων (3.940 χλµ.) και περνούσε από 
συνολικά οκτώ πολιτείες, ανάµε-
σά τους το Μιζούρι, το Κάνσας, η 
Οκλαχόµα, το Τέξας, το Νέο Με-

ξικό και η Αριζόνα. Σε µια χώρα 
που στηρίχτηκε στο αυτοκίνη-
το για να αναπτυχθεί, η διάνοι-
ξη ενός δρόµου επικών διαστά-
σεων για την εποχή µετέβαλε 
ουσιαστικά την κοινωνιολο-
γία της. Προπολεµικά, ο US 
Highway 66 -όπως ονοµα-
ζόταν επίσηµα- λειτούργησε 
ως µονοπάτι φυγής για τους 
«Όκις», τα µεγάλα θύµατα 
του οικονοµικού κραχ και 
τους πεινασµένους «ντε-
σπεράντος» κατάξερων 
µεσοδυτικών πολιτειών, 
όπως είναι η Οκλαχόµα. 
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Το δράµα της αναζήτησης µιας κα-
λύτερης ζωής στην Καλιφόρνια µε-
τέφερε αριστουργηµατικά στο βι-
βλίο Τα Σταφύλια της Οργής ο συγ-
γραφέας Τζον Στάινµπεκ, ο οποί-
ος έδωσε τον απόλυτο ορισµό του 
δρόµου: «The Mother Road» -ο µη-
τρικός δρόµος- και έναν ακόµα πιο 
ρεαλιστικό: «ο δρόµος της δεύτε-
ρης ευκαιρίας». Την ίδια εποχή, διά-
σηµα εγκληµατικά στοιχεία, όπως ο 
Αλ Καπόνε και οι Μπόνι και Κλάιντ, 
τον χρησιµοποιούσαν συστηµατικά 
για να δραπετεύουν από το δόκανο 
του νόµου. Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο 
Πόλεµο, η Αµερική βγήκε παντο-
δύναµη στο παγκόσµιο προσκήνιο 
και ο κατ’ εξοχήν εθνικός της δρό-
µος έγινε ο καλύτερος εκφραστής 
της ελπίδας για µια καλύτερη, πιο 

τόρια και πρατήρια πάλιωσαν µαζί 
µε τους ιδιοκτήτες τους, και τα πε-
ρισσότερα έκλεισαν. Όταν πλέον οι 
Αµερικανοί ταξίδευαν αεροπορι-
κώς πάµφθηνα από τη µία άκρη της 
χώρας τους στην άλλη, τι χρειάζο-
νταν ένα παρωχηµένο µονοπάτι µε 
ξεφτισµένη άσφαλτο; Όµως, η νο-
σταλγία έπαιξε το ρόλο της. Τα τε-
λευταία χρόνια η Route 66 ξαναζω-
ντάνεψε. Παλιά µοτέλ αναπαλαιώ-
θηκαν, πρατήρια βενζίνης µετατρά-
πηκαν σε µουσεία και πολυάριθµες 
ατραξιόν δηµιουργήθηκαν. Όλες 
τους αναβιώνουν τη µεταπολεµική 

«που πηγαίνει απ’ το Σεν Λούις 
κάτω στο Μιζούρι 
Οκλαχόµα Σίτι που είσαι τόσο 

pretty - θα δεις... 
Αµαρίλο, Γκάλοπ Νέο... Μεξικό 
Φλάγκσταφ Αριζόνα 
µην ξεχνάς τη Γουινόνα» 
Απλοί στίχοι, ταξιδιάρικοι, που ο 

καθένας έχει τραγουδήσει, κι ας µην 
έχει βρεθεί καν σε τούτη την πλευ-
ρά του Ατλαντικού... 

Ταξίδι σε άλλη εποχή 
Σε µια χώρα τόσο οµοιόµορφη, τό-

σο στιλιζαρισµένη, γεµάτη τεράστι-

ους αυτοκινητοδρόµους µε ανισό-
πεδους κόµβους διάσπαρτους από 
πανύψηλες πινακίδες που διαφηµί-
ζουν τις ίδιες και τις ίδιες αλυσίδες 
γρήγορου φαγητού, µοτέλ και σου-
περµάρκετ, το ταξίδι µέσα από τη 
Route 66 φαντάζει σήµερα µια ετε-
ροχρονισµένη παρένθεση. Τα µε-
γαλύτερα τµήµατα του παλιού, κα-
λού δρόµου άρχισαν να απαλλοτρι-
ώνονται το 1956 για τη χάραξη των 
αυτοκινητοδρόµων. Άλλα παρα-
κάµφθηκαν εντελώς και έµειναν σε 
αχρηστία µέχρι τα µέσα της δεκα-
ετίας του ’80. Πολλά µοτέλ, εστια-

ανέµελη ζωή. Από τη Route 66 φύ-
τρωσαν όλα τα στοιχεία της σύγ-
χρονης αµερικανικής κουλτούρας: 
Εδώ πρωτοεµφανίστηκαν οι πινακί-
δες νέον για να τραβούν τα βλέµµα-
τα των οδηγών, εδώ σχεδιάστηκαν 
οι πιο pop διαφηµίσεις, εδώ άνοιξαν 
τα πρώτα drive-in σινεµά, τα drive-
through εστιατόρια, τα πρώτα µο-
τέλ και τα οικογενειακά -mom ’n’ 
pop- diners µε τα δερµάτινα καθί-
σµατα. Για δεκαετίες µπορούσες να 
ταξιδέψεις φτηνά και όµορφα από 
τη µία πλευρά της Αµερικής στην 
άλλη. Η βενζίνη κόστιζε 17 σεντς το 
γαλόνι και ο καφές 5 σεντς. Τα βεν-
ζινάδικα προσέφεραν πλήρες σέρ-
βις και οι ναζιάρες σερβιτόρες σε 
αποκαλούσαν «honey» όταν έπαιρ-
ναν παραγγελία. Μετά το φαγητό, 
έπαιζες και µια παρτίδα µίνι γκολφ 
- η νέα µόδα της εποχής. Η Route 
66 έχτιζε έτσι απλά και καταναλω-
τικά το θρύλο της. Έγινε ο δρόµος 
των Chevy, των επινικελωµένων λε-
ωφορείων Greyhound και των µη-
χανών τσόπερ. Ένας δρόµος ονο-
µαστός που κυριαρχούσε στις αφη-
γήσεις του Μαρκ Τουέιν και στο «on 
the road» του Τζακ Κέρουακ, την 
αξεπέραστη βίβλο των απανταχού 
µπίτνικς. Η Route 66 είχε, µάλιστα, 
και το δικό της ύµνο, το «get your 
kicks on Route 66», που συνέθεσε 
το ’46 κάποιος Μπόµπι Τρουπ, τον 
πρωτοτραγούδησε ο Νατ Κινγκ Κολ 
και τον διασκεύασαν καµιά εκατο-
σταριά καλλιτέχνες στα επόµενα 
σαράντα χρόνια, από τον Μπινγκ 
Κρόσµπι και τους Rolling Stones 
µέχρι τους Depeche Mode... 

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΕΝΟΣ ∆ΡΟΜΟΥ... 
≥ Το 1928 διοργανώθηκε µαραθώνιος 
δρόµος -το Bunion Derby- στη Route 
66, από το Λος Άντζελες στο Σικάγο 
και από εκεί στη Νέα Υόρκη. Τον αγώ-
να -και το έπαθλο των 25.000 δολαρί-
ων- κέρδισε ένας Ινδιάνος Τσερόκι από 
την Οκλαχόµα. 
≥ Τριάντα χρόνια µετά, για 1.500 δο-
λάρια, ένας τύπος διέσχισε τη διαδρο-
µή πάνω σε ξυλοπόδαρα! 
≥ Ένας 78χρονος, ο Ντικ Ζίµπερµαν, 
έσπρωξε ένα καροτσάκι κατά µήκος 
της «66», για να συναντήσει την αιω-
νόβια µητέρα του. 
≥ Ένας άστεγος έσπρωχνε για µήνες το 
καροτσάκι του σουπερµάρκετ µε όλα 
του τα υπάρχοντα στη Route 66, καλύ-
πτοντας 14-26 χλµ. την ηµέρα. Κανείς 
δεν ξέρει πού κατέληξε... 
≥ To 1972 ένας 48χρονος Νοτιοαφρικανός 
έτρεξε τη διαδροµή σε 54 ηµέρες! 

Λος Άντζελες, 0 χλµ.: Μην ψάχνετε πού είναι ακριβώς. Θα το βρείτε µέσα από 
εκατοντάδες χιλιόµετρα αυτοκινητοδρόµων που συνδέουν το Λονγκ Μπιτς µε το 
Χόλιγουντ και την Πασαντίνα µε τη χλιδάτη παραλία Σάντα Μόνικα. Στην τελευταία 
συµβολικά καταλήγει η Route 66. Από εκεί ξεκινάµε κι εµείς. 

Έρηµος Μοχάβε: Από το χωριό Λάντλοου βγαίνουµε από τον i40 και πέφτουµε στο Bagdad Cafe, 
το µαγαζί της οµώνυµης ερωτικής ταινίας. Εδώ ξεκινά ένα παλιό κοµµάτι της «66», δίπλα στην 
έρηµο, µέχρι το Νιντλς, την τελευταία πόλη της Καλιφόρνια στα όρια µε Νεβάδα και Αριζόνα. 

Κίνγκµαν, Αριζόνα, 670 χλµ.: Το πιο φωτογραφικό κοµµάτι 
όλης της Route 66 είναι από το Ότµαν µέχρι το Κίνγκµαν - µην 
το χάσετε! Στενό, «στριφτερό», µε θέα τους κόκκινους βράχους 
της Αριζόνα. Το Κίνγκµαν είναι ό,τι πρέπει για ανεφοδιασµό. 

Ότµαν: Η Route 66 σκαρφαλώνει από το Μπούλχεντ σε αυτό το ορεινό 
χωριό, που ενσαρκώνει θαυµάσια τη φαντασίωση της «άγριας δύσης». 
Ξύλινα σπίτια, αδέσποτα γαϊδούρια και µαγαζάκια µε αναµνηστικά... 

Φλάγκσταφ, 1.224 χλµ.: ∆ίπλα σε αυτήν την 
πόλη, στη Σιντόνα, πιθανόν να δείτε και UFO, 
εµφανίζονται -λένε- συχνά εκεί... 

Σέλιγκµαν: Από το Κίνγκµαν µέχρι το Σέλιγκµαν είναι 90 µίλια. Στο Σέλιγκµαν έχει εκπληκτικά αναµνηστικά και ένα 
χαµπουργκεράδικο-θρύλο, του αείµνηστου κ. Ντελγκαντίγιο. Θα συναντήσετε πολλούς αναβάτες Harley εδώ... 

Γκάλοπ, Νέο Μεξικό, 1.567 χλµ.: Από το Φλάγκσταφ και µετά, ο δρόµος κατεβαίνει σταδιακά από το πλατό του Κολοράντο 
και οι θερµοκρασίες ανεβαίνουν. Μετά το Χόλµπρουκ, µπείτε αριστερά στη «βαµµένη έρηµο» και δεξιά στο απολιθωµένο 
δάσος. Το Γκάλοπ βρίσκεται στα σύνορα Αριζόνα-Νέου Μεξικού. Βόρεια από εδώ είναι η χώρα της φυλής Ναβάχο. 

Αλµπουκέρκι, 1.830 χλµ.: Άγονο το τοπίο 
µέχρι το Αλµπουκέρκι. Στη διαδροµή έχουν 
αποµείνει κάποια χωµάτινα κοµµάτια Route 66. 

Τουκουµκάρι, 2.293 χλµ.: «Απόψε Τουκουµκάρι», έλεγαν παλιά οι 
φορτηγατζήδες που διέσχιζαν τη Route 66, µιας και εδώ είχε πάντα 
κρεβάτι σε ένα από τα εκατοντάδες µοτέλ. 
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εποχή της δόξας για τον περιώνυµο 
αυτό δρόµο. Εµείς τον ακολουθή-
σαµε αντίστροφα, ξεκινώντας από 
την Καλιφόρνια. Η «ανακάλυψη» 
της Route 66 ήταν σαν ένα παιχνί-
δι θησαυρού. Τα παλιά κοµµάτια άλ-
λοτε χάνονται µέσα στα βουνά, µα-
κριά από το σύγχρονο αυτοκινητό-
δροµο, άλλοτε τον ακολουθούν πα-
ράλληλα. Ακολουθώντας πιστά το 
παλιό µονοπάτι -ό,τι έχει αποµείνει, 
ουσιαστικά- µέχρι το Σικάγο, ήταν 
σαν να ταξιδεύουµε πίσω στο χρόνο, 
στην εποχή της µεταπολεµικής Αµε-
ρικής. Ένας δρόµος σαν ατέλειωτο 
κινηµατογραφικό σκηνικό. Κάποιοι 
χαρακτήρες παραµένουν οι ίδιοι µε 
τότε, φυσικά πιο γερασµένοι. Άλ-
λοι, πιο νέοι, µπαίνουν στο πετσί του 

ρόλου και σου σερβίρουν έντεχνα 
την Αµερική της χαµένης αθωότη-
τας. Η Route 66 είναι πλέον ισχυ-
ρό brand name, χωρίς δικαιώµατα 
µάλιστα, οπότε χρησιµοποιείται σε 
όλη τη διαδροµή από µοτέλ, βενζι-
νάδικα, εστιατόρια ή συνεργεία. Μι-
λάµε για µια τεράστια, άναρχη του-
ριστική επιχείρηση, όµως τι σηµασία 
έχει; Το θέµα είναι ότι, ακολουθώ-
ντας την, όλο και κάποια σερβιτόρα 
θα σε αποκαλέσει «honey», σαν να 
σε γνώριζε από χρόνια. Ακολούθη-
σε τις οδηγίες µας και τόλµα αυτό 
το οδοιπορικό, που είναι το καλύτε-
ρο µάθηµα σύγχρονης αµερικανικής 
ιστορίας. Η Main Street of America 
έχει στολιστεί και σε περιµένει...                                                   

                                           Άκης Τεμπερίδης 

Σάντα Ρόζα: Επιστρέφουµε στον interstate 40 και σταµατάµε στο µουσείο 
αυτοκινήτου ενός παλιού µηχανικού, του Μπόζο Κόρντοβα. Θα µπορούσαµε να 
αγοράσουµε ένα αναπαλαιωµένο Ford F150 του ’48 από εδώ και να συνεχίσουµε... 

Άντριαν, Τέξας, 2.398 χλµ.: Εδώ είναι ακριβώς τα µισά 
της Route 66, 1.124 µίλια από το Λος Άντζελες και το 
Σικάγο. Το δικό µας οδόµετρο έχει ξεφύγει ήδη... 

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ 
ΒΙΖΑ: 85 ευρώ, DIESEL: 2,4-3,5 USD/γαλόνι, 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ: 1-2 USD/ώρα, CARAVAN PARK: 
15-40 USD, MOTEL: 35-55 USD, ΚΑΡΤΑ SIM 
AT&T: δωρεάν (0,25 USD/ΛΕΠΤΟ), ΕΙΣΟ∆ΟΣ 
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝΙΟΝ: 25 USD/εβδοµάδα, HOT DOG 
ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ: 1-1,3 USD, BURGER: 
1-3 USD, ΜΠΙΡΑ ΣΤΗ ROUTE 66: 1,99 USD  
1 ευρώ = 1,49 δολάρια ΗΠΑ (11/2009) 

Γκραν Κάνιον, 956 χλµ.: 
Από τη ζωντανή πόλη 
Γουίλιαµς -κλασικό σταθµό 
της Route 66-, κάνουµε 
παράκαµψη 100 χλµ. προς τα 
βόρεια, για να πάµε στο νότιο 
χείλος του Γκραν Κάνιον. 
Κάµπινγκ και ξενοδοχεία 
έχει τόσο στο Τουσάγιαν, έξω 
από τον εθνικό δρυµό, όσο 
και µέσα - αλλά πιο ακριβά. 
Αφιερώνουµε δύο µέρες για 
περπάτηµα από το χείλος 
του φαραγγιού, στα 2.200 µ., 
µέχρι τον ποταµό Κολοράντο, 
στα 800 µ. Υπολογίστε µία 
διανυκτέρευση στο κάµπινγκ 
του ποταµού και 14 ώρες 
περπάτηµα συνολικά σε δύο 
ηµέρες. Αξίζει! 

Αµαρίλο: Το χωριό που έχει εξελιχθεί σε µεγαλούπολη. Γνωστή για το ράντσο µε τις Cadillac και τις 
τεράστιες µπριζόλες των 72 ουγγιών - 2 κιλά είναι αυτά. Αν τη φάτε µόνος σας σε µία ώρα, σας την κάνουν 
δώρο, ειδάλλως θα την πληρώσετε ακριβά (75 δολάρια). Φαίνεται ότι δεν έχουν υπολογίσει τους Έλληνες...

Ελκ Σίτι, Οκλαχόµα, 2.700 χλµ.: Εδώ θα βρείτε δύο 
υπαίθρια µουσεία. Αυτό της φωτογραφίας αναπαριστά 
το Ελκ Σίτι όπως ήταν στα τέλη του 19ου αιώνα.

Κλίντον, 2.740 χλµ.: Εύπορη πόλη, το όνοµα της 
οποίας παραπέµπει στον παλιό πρόεδρο των ΗΠΑ... 
Εδώ θα βρείτε το καλύτερο µουσείο Route 66. 

Οκλαχόµα Σίτι, 2.880 χλµ.: Άχαρη, αµερικανική 
πόλη µε τραυµατισµένο παρελθόν. Αξίζει να την 
επισκεφτείτε µόνο για το µνηµείο της βοµβιστικής 
επίθεσης ενός βετεράνου του Ιράκ, η οποία κόστισε 
τελικά τη ζωή σε 180 αθώους. 

Σεν Λούις, 3.906 χλµ.: Η µισή πόλη βρίσκεται στο 
Μιζούρι και η µισή στο Ιλινόις. Στον ορίζοντά 
της, πέρα από τους ουρανοξύστες, διακρίνεται 
η πανύψηλη µεταλλική αψίδα, που φέρει το 
επιβλητικό όνοµα «πύλη προς τη δύση».  

Γουέδερφορντ, 2.761 χλµ.: Σταµατάµε εδώ για να 
επισκεφτούµε το διαστηµικό µουσείο που έφτιαξε 
ο αστροναύτης Τόµας Στάφορντ, ο αρχηγός της 
αποστολής Apollo 10, ο οποίος κατάγεται από εδώ. Το 
µουσείο είναι καλύτερο από της NASA στο Χιούστον! 

Σικάγο, 4.460 χλµ.: Η Route 66 τερµατίζει για 
εµάς εδώ. Περνά και από την ελληνική συνοικία, 
την Greektown, η οποία είναι γεµάτη ελληνικά 
εστιατόρια και γυρατζίδικα, στη σκιά του Sears 
Tower, του ψηλότερου ουρανοξύστη της Αµερικής. 


