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Ο Ρνπη ίμηπ ημ εθηείλεηαη από ην ηθάγν σο ην Λνο 'Αληδειεο, από ην κεζνδπηηθό ρώξν 
σο ηελ Καιηθόξληα, από ηε Λίκλε Μίζηγθαλ σο ηνλ Εηξεληθό Ωθεαλό, από ηε State Street 
 σο ην Wilshire Boulevard, από ην βαξύ ρεηκώλα σο ην αηέιεησην θαινθαίξη. Χξεζίκεςε 
ζαλ "απηνθηλεηνπόηακνο" κέζα ζην  ζπλερώο αλαπηπζζόκελν ακεξηθαληθό ζύζηεκα 
απηνθηλεηνδξόκσλ δηαζρίδνληαο ηα δύν ηξίηα ησλ ΗΠΑ ζηα κέζα ηνπ 20νπ αηώλα. Ελώ 
ζήκεξα ε επίζεκε γξακκή ράξαμήο ηνπ ζπλαγσλίδεηαη ηνπο πέληε δηαπνιηηεηαθνύο 
απηνθηλεηνδξόκνπο (Interstate Highways, όπσο π.ρ. ν Ι-40), ν αξρηθόο "U.S. Highway 
Number 66" ήηαλ ν βαζηθόο ζύλδεζκνο αλάκεζα ζηνλ ππξήλα ηνπ αζηηθνπνηεκέλνπ 
κεζνδπηηθνύ ρώξνπ θαη ηα λέα εδάθε ηεο Δύζεο. 
 
 

 
 
Ακολοςθήζηε ηη διαδπομή από Αναηολικά ππορ Δςηικά. Πολιηείερ:  IL: Ιλινόι(ρ), MO: Μιζούπι, KS: Κάνζαρ, 

OK: Οκλασόμα, TX: Τέξαρ, NM: Νέο Μεξικό, AZ: Απιζόνα, CA: Καλιθόπνια. Πόλειρ: Σικάγο, Σππίνγκθιλνη, 

Σαον Λούιρ, Τόλζα, Οκλασόμα Σίης, Αμαπίλο, Σάνηα Φε, Φλάγκζηαθ, Λορ Άνηζελερ.  

 
Η ινγηθή ηεο ράξαμεο ηνπ Ρνπη 66 έγθεηηαη ζηε ζρεηηθή κνξθνινγηθή άλεζε πνπ 
παξνπζίαδε ην αξρηθό κνλνπάηη πνπ ζπλέδεε ηα  δπν ζεκεία ηεο ακεξηθαληθήο επείξνπ 
πνπ έγηλαλ ηα δπν άθξα ηνπ Ρνπη 66. Η δηαγώληα πνξεία από ην ηθάγν ζην Λόο 
'Αληδειεο πξνηηκήζεθε επεηδή ζπλέπηπηε θαη κε ηα λέα εδάθε ησλ ΗΠΑ πνπ 
πξνεγνπκέλσο αλήθαλ ζηε Γαιιία θαη ηελ Ιζπαλία. Αθόκα θαη ζηα 1900 νη δπηηθόηεξεο 
πεξηνρέο απνηεινύζαλ ζεκαληηθά κέησπα επνηθηζκνύ, ελώ κεηά ην 1920, θαζώο ην 
απηνθίλεην δηεθδηθνύζε ηνπο δηθνύο ηνπ αζθαιηνζηξσκέλνπο ρώξνπο, ν Ρνπη 66 έγηλε 
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έλαο πξσηεύσλ δηάδξνκνο πνπ ελζσκάησλε ηελ 'Αγξηα Δύζε ζην ακεξηθαληθό 
πνιηηηζκηθό βαζίιεην. 
 

 
Ο δρόκος ηες Οθιατόκα                                                        
 
Σελ ηδέα γηα ηε ράξαμε ηνπ Ρνπη 66 είραλ ζηελ Πνιηηεία ηεο Οθιαρόκα, πνπ είρε γίλεη 
δεθηή σο πνιηηεία ησλ ΗΠΑ κόιηο ην 1907. Ο ζηόρνο ήηαλ λα ζπλδεζεί ην πξώελ 
ηλδηάληθν απηό έδαθνο κε ηνπο αλαπηπγκέλνπο αζηηθνύο πόινπο πνπ ήηαλ ην ηθάγν θαη 
ην Λνο 'Αληδειεο δηακέζνπ κηαο εθηξνπήο ηεο θπθινθνξίαο πνπ κέρξη ηόηε πεξλνύζε 
από ην Κάλζαο ίηπ (Κάλζαο/Μηδνύξη) θαη ην Νηέλβεξ (Κνινξάλην). Σν ζρέδην 
πξνρώξεζε σο κέξνο ηεο θίλεζεο ησλ "Good Roads" ράξε θαη ζηελ επηπρή ζπγθπξία 
ηεο αλαθάιπςεο πεηξειαίσλ ζηελ Οθιαρόκα πνπ έδσζε ώζεζε ζηελ νηθνλνκία ηεο 
πεξηνρήο.  
 
Σν όλνκα ηνπ Cyrus S. Avery πνπ νξίζηεθε Επίηξνπνο ηνπ Απηνθηλεηόδξνκνπ ηεο 
Οθιαρόκα ζηελ πόιε Tulsa  είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ Ρνπη 66. Ο Avery κε ζπλαδέιθνπο 
ηνπ από ην Μηδνύξη θαη ην Ιιηλόη(ο), πνπ κεηείραλ θαη απηνί ζην πκβνύιην ησλ 
Δηαπνιηηεηαθώλ Απηνθηλεηνδξόκσλ πνπ δεκηνύξγεζε ηε ζρεηηθή νλνκαηνινγία θαη 
αξίζκεζε, νλόκαζε ηνλ απηνθηλεηόδξνκν ηθάγνπ - Λνο 'Αληδειεο "U.S. Highway 60". 
Όκσο ε πίεζε πνπ ηνπο αζθήζεθε από ηελ Πνιηηεία ηνπ Κεληάθπ ηνπο αλάγθαζε λα 
δηαιέμνπλ έλα δεπηεξεύνληα αξηζκό, ην 66, γηα ηνλ ελ ιόγσ απηνθηλεηόδξνκν. ε γξάκκα 
ηνπ πξνο ηνπο αξκνδίνπο ηεο Οπάζηγθηνλ ν Avery δηαβεβαίσλε ‒πξνθεηηθά‒ πσο ε 
Κπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ ζα είλαη αξγόηεξα ππεξήθαλε γηα ην δξόκν πνπ ζα πεξλνύζε από 
ηελ Οθιαρόκα. Ο αξηζκόο 66 κε ηε ζπλήρεζε ηνπ s-i-x έκειιε λα γίλεη ζε ιίγν ζύκβνιν 
δηαθεκηζηηθώλ εμνξκήζεσλ από όηαλ κάιηζηα ηδξύζεθε ν ζρεηηθόο ζύιινγνο θαη όηαλ 
θπθινθόξεζε ην πεηξέιαην 66 ηεο εηαηξείαο Phillips. 
 
Η κσζοιογία ηοσ ασηοθηλεηοδρόκοσ 
 
Μηα ζεκαληηθή πεξίνδνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ Ρνπη 66 ππήξμε ε δεθαεηία ηνπ 1930 κε ην 
θύκα εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο πνπ πξνθιήζεθε ζηηο ΗΠΑ από ηηο θαηαηγίδεο 
θνληνξηνύ (Dust Bowl) πνπ έπιεμαλ ηελ πεξηνρή ησλ Οξέσλ 'Οδαξθ. Ο 
απηνθηλεηόδξνκνο ρξεζίκεςε σο δηάδξνκνο δηαθπγήο από ηελ Οθιαρόκα θαη ην Σέμαο 
πξνο ηελ Καιηθόξληα, ηε γε ησλ λέσλ πξνζδνθηώλ. 'Εγηλε ην ρσλί δηακέζνπ ηνπ νπνίνπ 
νη θησρέο θαη θαηεζηξακκέλεο από ηελ μεξαζία εθείλεο ηεο επνρήο νηθνγέλεηεο 
κεηαθηλήζεθαλ ζε Άιιεο πεξηνρέο. Ο John Steinbeck απαζαλάηηζε ην δξάκα εθείλεο ηεο 
κεηαλάζηεπζεο ζην θιαζηθό έξγν ηνπ "Τα ζηαθύιηα ηες οργής" αθνύ αθνινύζεζε ηα 
πξνζθπγηθά θαξαβάληα ηνπ 1937 από ην ηθάγν σο ην Μπάξζηννπ, θαηά κήθνο ηνπ 
"U.S.66": 

 
Η Δεκνζηά 66 είλαη ε θεληξηθή αξηεξία ηεο κεηαλάζηεπζεο. Ο 66 ‒ ην καθξύ κπεηνλέλην 

κνλνπάηη πνπ δηαζρίδεη ηε ρώξα, θπκαηίδνληαο αλάιαθξα πάλσ ζην ράξηε, κηα πάλσ θαη 

κηα θάησ, απ' ην Μηζηζηπί σο ην Μπέηθεξζθηιλη ‒ πάλσ από ηα θόθθηλα ρώκαηα, 

θηδώλνληαο ςειά κεο ζηα βνπλά, πεξλώληαο πάλσ απ' ηνλ λεξνρσξηζηή θαη 

θαηεθνξίδνληαο ζηε ιακπεξή θαη θνβεξή έξεκν. Καη κέζα από  ηελ έξεκν πάιη ζηα 

βνπλά θαη κέζα ζηνπο πινύζηνπο θάκπνπο ηεο Καιηθόξληαο. 

 

http://inconue.wordpress.com/2011/05/05/the-grapes-of-wrath-les-raisins-de-la-colere/
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Η Δεκνζηά 66 είλαη ν δξόκνο ηεο θπγήο ελόο ιανύ ‒ πξόζθπγεο πνπ θεύγνπλε από ηε 

ζθόλε θαη ηε ξπηηδηαζκέλε γε, ηηο βξνληέο ηνπ ηξαθηεξηνύ θαη ηε κέγαηξα Ιδηνρηεζία, ηελ 

έξεκν πνπ νινέλα εηζβάιιεη βνξηλά, ηνπο αλεκνζηξόβηινπο πνπ ρπκνύλε νπξιηάδνληαο 

από ην Τέμαο, ηηο πιεκκύξεο πνπ δελ θάλνπλ πινύζηα ηε γε θαη αθαηξνύλ ην ιίγν 

πινύηνο πνπ ππάξρεη. Οη άλζξσπνη θεύγνπλ κπξνζηά ζε όια ηνύηα θαη μερύλνληαη ζηε 

Δεκνζηά 66 από ηα παξαθιάδηα ηεο, απ' ηνπο  θαξόδξνκνπο θη απ' ηα αλαζθαιεκέλα 

εμνρηθά δξνκάθηα. Η Δεκνζηά 66 είλαη ν θεθαιόδξνκνο, ν δξόκνο ηεο θπγήο...        
(Κεθάιαηο 12, από ηελ ειιεληθή κεηάθραζε ηοσ Κοζκά Ποιίηε ηοσ κσζηζηορήκαηος)  

 
Ο Δεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο ήηαλ κηα θξίζηκε πεξίνδνο ζηελ ηζηνξία ηνπ 
απηνθηλεηόδξνκνπ 66 πνπ ζεκάδεςε ηε ρξήζε ηνπ σο νηθνλνκηθήο αξηεξίαο πνπ 
ζπλέδεε ηα βηνκεραληθά θέληξα ηνπ κεζνδπηηθνύ ρώξνπ κε ηηο αεξνπνξηθέο θαη λαπηηθέο 
βάζεηο ηεο Καιηθόξληαο. Καηά κήθνο ηνπ δξόκνπ βξίζθνληαλ ζηξαηεγηθέο εγθαηαζηάζεηο, 
θέληξα εθπαίδεπζεο, απνζήθεο ππξνκαρηθώλ (ζηελ 'Εξεκν Μνράβε) θαη εγθαηαζηάζεηο 
αηνκηθώλ δνθηκώλ (ζην Νέν Μεμηθό). 'Εηζη κε ην ηέινο ηνπ Πνιέκνπ, νη πξνζδνθίεο γηα 
επδαηκνλία απεηθνλίζηεθαλ ζην "ηξαγνύδη-ράξηε" (song-map) ηνπ ηαμηδηνύ ηθάγν - Λ.Α. 
πνπ έγξαςε ην 1946 ν Bobby Troup καδί κε ηε ζύδπγό ηνπ Cynthia θαη έρεη ηνλ ηίηιν "Get 
Your Kicks on Route 66" . (Γηα λα θξαηήζνπκε ηελ νκνηνθαηαιεμία, αθνύ κάιηζηα πνιιά 
ηαμίδηα καθξηλά ηαμίδηα ζπλερίδνληαη θαη ηε λύρηα ζα κπνξνύζακε λα ην κεηαθξάζνπκε 
ηνλ ηίηιν "Γιέληεζε ώζπνπ λα θέμεη κεο ην δξόκν εμήληα έμε"): 
 
                                           If you ever plan to move west 
                                           Travel my way, take the highway that’s the best. 
                                           Get your kicks on Route Sixty-six! 
                                           It winds from Chicago to L.A. 
                                           More than two thousand miles all the way. 
                                           Get your kicks on Route Sixty-six! 
                                           Now you go through St. Louis and Joplin, Missouri; 
                                           Oklahoma City looks mighty pretty; 
                                           You’ll see Amarillo; Gallup, New Mexico; 
                                           Flagstaff, Arizona; Don’t forget Winona; 
                                           Kingman, Barstow, San Bernardino 
                                            (© by Londontown Music, Inc.). 

 
Σν ραξηνηξάγνπδν ηνπ Σξνππ αλαδείρηεθε ζε δεκνθηιέο θνκκάηη ηεο ηδαδ ηεο 
κεηαπνιεκηθήο πεξηόδνπ. ηελ αξρή ην ηξαγνύδεζε ν Ναη Κηγθ Κόνπι ην 1946 θαη 
αξγόηεξα ν ξνθεληξνιίζηαο Chuck Berry  θαζώο θαη νη Rolling Stones. Σν ζπνπδαηόηεξν 
είλαη πσο ηα νκνηνθαηάιεθηα ή ξπζκηθά ζπληαηξηαζκέλα νλόκαηα ησλ πόιεσλ 
ρξεζίκεςαλ ζαλ πξαθηηθή πνιενγξαθία ησλ δηάθνξσλ ζηαζκώλ ηεο δηαδξνκήο. Σν 
ηξαγνύδη έγηλε έλαο πνιενγξαθηθόο νδεγόο ησλ απηνθηλεηηζηώλ πνπ ηαμίδεπαλ πξνο ην 
κέησπν ηεο Καιηθόξληαο. 
 
Ιζηορηθή δηαηήρεζε 
 
Η κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε ησλ Ννηηνδπηηθώλ ΗΠΑ αλήγαγε ηνλ 66 ζε πξσηεύνληα άμνλα 
ηεο πεξηνρήο. Καηά κήθνο ηνπ ηκήκαηνο Οθιαρόκα - Αξηδόλα, αλαπηπμηαθά θέληξα όπσο 
ην Ακαξίιν, ε Αικπνπθέξθ θαη ην Φιάγθζηαθ θαηέζηεζαλ κείδνλεο πεξηθεξεηαθέο 
πόιεηο. Ο δξόκνο 66 έθαλε νδηθώο πξνζηηά κεξηθά ζεκεία ηνπξηζηηθνύ ελδηαθέξνληνο 
(όπσο ην Γθξαλ Κάλπνλ) πνπ δέρηεθαλ πνιινύο ηνπξίζηεο θαηά ηε δεθαεηία ηεο 

http://geander.com/fe_teser.html
http://www.youtube.com/watch?v=dCYApJtsyd0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tg2EbJy-9dc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=UyhkBg8wOBo&NR=1
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ακεξηθαληθήο επθνξίαο από ην 1950. 
 
Ωζηόζν κε ηε δεκηνπξγία ηνπ δηαπνιηηεηαθνύ ζπζηήκαηνο απηνθηλεηνδξόκσλ ην 1957, 
άξρηζε ζε νκνζπνλδηαθή βάζε ε αλαβάζκηζε θαη ε επαλαράξαμε ηνπ 66. Ο δξόκνο 
δηπιήο θπθινθνξίαο κε ηελ εληαία αξίζκεζε -66- αληηθαηαζηήζεθε βαζκηαία θαηά ηε 
δεθαεηία ηνπ 1960 από πνιινύο ηκεκαηηθνύο απηνθηλεηόδξνκνπο κε ηέζζεξηο δώλεο. Σν 
ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ αξρηθνύ 66 - ζηελ Πνιηηεία ηεο Αξηδόλαο - παξαθάκθζεθε 
θαηαζθεπαζηηθά ην 1984 θαη ην ηζηνξηθό όλνκα απνζύξζεθε ηνλ επόκελν ρξόλν. 
 
Αλ θαη ν επίζεκνο ραξαθηεξηζκόο U.S. Highway 66 δελ ηζρύεη πηα, ν ξόινο ηνπ 66 σο 
πξσηεύνληα απηνθηλεηόδξνκνπ πξνο ηελ Καιηθόξληα ηνλ άθεζε αζάλαην ζηε ιατθή 
θαληαζία. 'Οπσο ν Μηζηζηπήο ηνπ Μαξθ Σνπαίλ, έηζη θαη ν U.S. 66 ππήξμε έλα πνηάκη 
ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο αλαδήηεζεο κηαο θαιύηεξεο ηύρεο ζηε Δύζε. 'Οπσο θαη ν 
Μηζηζηπήο έηζη θαη ν Ρνπη ίμηπ ημ άθεζε καηάλδξνπο θαη νξγώκαηα πνπ νξηνζεηνύλ ηε 
"ξνή" ηνπ. 'Οια απηά είλαη ηζηνξηθά ιείςαλα ηνπ θεκηζκέλνπ 66 θαη δίθαηα 
αλαγλσξίζηεθαλ σο δηαηεξεηέα θαη ζεκεηώλνληαη επδηάθξηηα. 
 
Ο 66 ππήξμε κνλαδηθόο αλάκεζα ζηνπο πξώηνπο δηεπεηξσηηθνύο απηνθηλεηόδξνκνπο. 
πκβόιηζε ην ξόιν ηνπ απηνθηλήηνπ ζην ζρεκαηηζκό ηεο καδηθήο θνπιηνύξαο ζηηο ΗΠΑ, 
ζε βαζκό πνπ δε ζπλαληηέηαη ζε άιιεο θνηλσλίεο σο ηα κέζα ηνπ 20νπ αηώλα. 
Απνηέιεζκα ήηαλ ε όιν θαη πιαηύηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε όηη ν 66 δελ ήηαλ έλαο δξόκνο. 
'Ηηαλ ν απηνθηλεηνπόηακνο πνπ δηέζρηδε ηα κέησπα εμάπισζεο θαη θαηάθηεζεο ηνπ 
ρώξνπ. 'Ηηαλ ε κεηαθνξηθή ηαηλία ιατθήο θνπιηνύξαο θαηά κήθνο ηεο εξήκνπ θαη ησλ 
νξνζεηξώλ πνπ ρώξηδαλ ηελ επνηθηζκέλε αλαηνιή από ηνλ αλαδπόκελν λνηηνδπηηθό 
ρώξν. Είλαη ρσξίο άιιν έλα ζνβαξό ζηνηρείν γηα ηε ζπληήξεζε ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο ηνπ 
ηόπνπ. 
 

[Το θείκελο ηοσ Arthur Krim, ηες ακερηθαληθής Εηαηρείας  Αρταηοιογίας ηοσ Εκπορίοσ, από ηε 

ζσιιογή Geographical Snapshots of North America (Edited by Donald G. Janelle, The Guilford 

Press, 1992) ποσ παροσζηάδοσκε εδώ, αποηειεί κηα εηζαγωγή ζε ηειεοπηηθό κάζεκα ποσ 

περηιακβάλεηαη ζηο πρόγρακκά κας. Το όιο ζέκα ζτεηίδεηαη κε δηάθορα δεηήκαηα ηες 

Αλζρωπογεωγραθίας ποσ ζα επηζεκαλζούλ θαηά ηε δηάρθεηα ηες δηδαζθαιίας. Μεηάθραζε -  

επηκέιεηα: Ι. Ρέληδος].   
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