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Εισαγωγή του μεταφραστή 

Ο Ράιαν ξεκίνησε την καριέρα του ακριβώς την ημέρα που κατέρ-
ρευσε η Lehman Brothers και με έναν τραπεζικό λογαριασμό που 

με το ζόρι έφτανε για να αγοράσει λαχανικά. Μέσα σε λίγα χρόνια 
είναι ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της SERHANT., είναι ο 
καλύτερος μεσίτης της Νέας Υόρκης και σταθερά από τους κορυ-

φαίους στις μετρήσεις σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει δικά 
του διαδικτυακά εκπαιδευτικά σεμινάρια, αμέτρητες εμφανίσεις 
πλέον στην τηλεόραση πέραν του Million Dollar Listing New York, 

είναι ο μεσίτης με το μεγαλύτερο ψηφιακό αποτύπωμα σε όλο τον 
κόσμο, με περισσότερους ακολούθους στις πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης από οποιονδήποτε άλλο, έχει γράψει δύο βιβλία, το 

Πούλησέ το όπως ο Serhant και το Οικονομική αυτοπεποίθηση που 
κρατάτε στα χέρια σας, και πολλά άλλα στο βιογραφικό του. Πλέον 
είναι κάτι εξωπραγματικό και όλα αυτά τον καθιστούν όχι μόνο 

έναν άνθρωπο απόλυτα πετυχημένο στον τομέα των μεσιτικών, 
αλλά ταυτόχρονα και τον πιο καινοτόμο, έναν ανεξάντλητο ορα-
ματιστή.  

Ήταν Απρίλιος του 2019 όταν γνώρισα τον Ράιαν και συμφω-
νήσαμε για τη μετάφραση του πρώτου βιβλίου του, του Πούλησέ 

το όπως ο Serhant. 

Το βιβλίο κυκλοφόρησε βέβαια αρκετό καιρό αργότερα λόγω 
του κορωνοϊού, που τίναξε τα πάντα στον αέρα. Είναι το πρώτο 
βιβλίο που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο των μεσιτι-

κών στην Ελλάδα, χωρίς απαραίτητα να απευθύνεται μόνο σε με-
σίτες. Είναι ένα βιβλίο για οποιονδήποτε θέλει να γίνει ο απόλυτος 
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πωλητής σε όποιον κλάδο κι αν δουλεύει. Ένα εγχειρίδιο για κάθε 
πωλητή, όπου ο Ράιαν, μέσα από τις διασκεδαστικές ιστορίες του, 

μας δίνει τη μαγική συνταγή της ανεπανάληπτης επιτυχίας του.  
Όμως υπήρχε κάτι ακόμα. Υπήρχε αυτό το «κάτι» που έπρεπε 

να συμπληρωθεί, αυτό που δεν θα αναλύσει ποτέ κανείς στα σεμι-

νάρια πωλήσεων ή στα διάφορα μαθήματα που κυκλοφορούν και 
μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει. Τι είναι αυτό που πράγματι  
κάνει έναν πωλητή να ξεχωρίζει; Αρκεί μόνο η γνώση του αντικει-

μένου; Αρκεί μόνο να έχει μάθει μερικές δεκάδες περιπτώσεις χει-
ρισμού αντιρρήσεων; Αρκεί να είναι απλώς άριστος γνώστης της 
αγοράς του αντικειμένου του; Υπάρχουν τόσοι και τόσοι επαγγελ-

ματίες άρτια καταρτισμένοι στον κλάδο τους. Που ακολουθούν 
κάθε μέρα το πρόγραμμά τους, που είναι εργατικοί, που προσπα-
θούν και βάζουν όλο τους το είναι και που εκπαιδεύονται διαρκώς 

για να γίνονται όλο και καλύτεροι. Αρκεί όμως αυτό; Τι είναι αυτό 
το απροσδιόριστο «κάτι» που συναντάμε στους ανθρώπους που  
είναι πραγματικά πετυχημένοι; Είναι η ενέργεια. 

Στο βιβλίο Οικονομική αυτοπεποίθηση βρίσκεται η απάντη-
ση στο διαχρονικά μεγαλύτερο ερώτημα όλων των πωλητών του 
κόσμου. Καλές όλες οι ακαδημαϊκές γνώσεις, αλλά ΠΩΣ  

ΜΠΟΡΩ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΩ; Πώς πραγματικά μπο-
ρώ να αποκτήσω αυτή την αύρα που αυτοστιγμεί αντιλαμβάνεται 
κανείς ότι περιβάλλει τους ανθρώπους που είναι πετυχημένοι σε 

κάθε τομέα της ζωής τους; Είναι κάτι που μπορώ να το κάνω; Είναι 
προνόμιο μόνο κάποιων «εκλεκτών» και «ταλαντούχων» ή είναι 
κάτι που ζει μέσα μας και το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι 

να το αναζητήσουμε και να το αναπτύξουμε; 
Δεν υπάρχει περίπτωση οποιοσδήποτε άνθρωπος να πιάσει 

στα χέρια του αυτό το βιβλίο και να μην το κλείσει νιώθοντας ότι 

αποκόμισε κάτι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει περίπτωση οποιοσ-
δήποτε ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ άνθρωπος, κάποιος οραματιστής μιας ανε-
πανάληπτης προσωπικής επιτυχίας του σε οποιονδήποτε τομέα, να 

μην κλείσει αυτό το βιβλίο αντιλαμβανόμενος ποιο είναι το μυστι-
κό που κάνει αυτούς που είναι πετυχημένοι να ξεχωρίζουν λόγω 
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της αύρας και της ενέργειάς τους. Και αν το πρώτο βιβλίο αποτελεί 
τα υλικά της συνταγής της επιτυχίας, η Οικονομική αυτοπεποίθηση 

είναι η εκτέλεσή της.  
Ο τρόπος που μας παρουσιάζεται είναι μέσα από ευχάριστες, 

πραγματικές ιστορίες από την καθημερινότητα της δουλειάς. Σε 

πολλά παραδείγματα και αφηγήσεις όλοι μας θα σκεφτούμε μια 
αντίστοιχη θέση στην οποία έχουμε βρεθεί στο παρελθόν. 

Ο άνθρωπος λοιπόν που ήρθε να ταράξει τα νερά του παρα-

δοσιακού τρόπου λειτουργίας των μεσιτών ανά τον κόσμο μοιρά-
ζεται μαζί μας σ’ αυτό το βιβλίο το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας 
του. Απολαύστε το! 

 
Μιχάλης Ατματζίδης,  

Σύμβουλος Ακινήτων της Engel & Volkers  

στα νότια προάστια της Αθήνας 
 





 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τι είναι η οικονομική αυτοπεποίθηση; 

Διαβάζετε αυτό το βιβλίο επειδή θέλετε κάτι το οποίο δεν έχετε. 
Μπορεί να είναι η δουλειά των ονείρων σας, περισσότερα 

χρήματα, μια πλούσια ζωή ή η αυτοπεποίθηση να κινείστε στον 
κόσμο με άνεση, γνωρίζοντας ότι έχετε τη δύναμη να αποκτήσετε 
ό,τι θέλετε στη διαδρομή.  

Γνωρίζω ακριβώς πώς είναι το αίσθημα να θέλεις μια πιο αξιό-
λογη και καλύτερη ζωή. Μόλις πριν από δέκα χρόνια ζούσα από 
προμήθεια σε προμήθεια. Με το ζόρι τα έβγαζα πέρα και την περ-

νούσα σε καθεστώς επιβίωσης. Ωστόσο, όπου κοιτούσα έβλεπα αν-
θρώπους οι οποίοι απλώς εξέπεμπαν επιτυχία. Η επιτυχία και η  
αυτοπεποίθηση έσταζαν από τους πόρους τους σαν μαγικό, υγρό 

χρυσάφι. Ήταν εμφανές στον τρόπο που περπατούσαν, που μιλού-
σαν, που ντύνονταν και χαμογελούσαν. Για να είμαι ξεκάθαρος, 
δεν μιλάω για τα εμφανή σημάδια του επιπέδου τους. Δεν θεωρώ 

ότι θα μπορούσα απλώς να φορέσω ένα ακριβό ρολόι (το οποίο θα 
έπρεπε να κλέψω ούτως ή άλλως) και αυτόματα να αλλάξω ολό-
κληρη τη ζωή μου. Αλλά ήθελα να είμαι σαν αυτούς τους γεμάτους 

αυτοπεποίθηση ανθρώπους που περπατούσαν στον δρόμο πλάι 
μου. Ήθελα ο φόβος της αποτυχίας να πάψει να είναι ο ρυθμιστής 
της ζωής μου. Ήθελα να ξεπεράσω όλα τα συνεχή εμπόδια που εμ-

φανίζονταν στον δρόμο μου. Σαφέστατα, αυτός ο συνδυασμός, άν-
θρωποι που φαινόταν ότι είχαν αυτοπεποίθηση, οι οποίοι ήταν 
στον δρόμο για σημαντικές συναντήσεις με μεγαλοεπιχειρηματίες 

ή επαγγελματικά γεύματα… ήθελα να είμαι ΑΥΤΟ! Ήθελα οικο-
νομική αυτοπεποίθηση. 
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Η οικονομική αυτοπεποίθηση είναι η αύρα που λαμβάνετε από 
κάποιον που πετυχαίνει σε τεράστιο βαθμό σε κάθε τομέα της 

ζωής. Το γνωρίζετε αυτό το άτομο. Το αντιλαμβάνεστε αμέσως 
όταν μπαίνει στο γραφείο επειδή η αυτοπεποίθησή του λάμπει σαν 
φωτοστέφανο, αλλά ταπεινά. Ή συναντάτε αυτό το άτομο σε ένα 

πάρτι και η ενέργειά του είναι τόσο μεγάλη που χωρίς προσπάθεια 
ξεχωρίζει από το πλήθος.  

Ένα άτομο με οικονομική αυτοπεποίθηση αποτελεί την από-

λυτη, ολοκληρωτική εικόνα της αυτοπεποίθησης. Δεν υπάρχει 
ψευτομαγκιά –ούτε κομπασμός–, γνωρίζει ότι έχει οικονομική  
αυτοπεποίθηση, και το καταλαβαίνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι 

απολύτως εμφανές. Οι άνθρωποι που έχουν οικονομική αυτοπε-
ποίθηση αποκτούν αυτά τα χαρακτηριστικά επειδή είναι 100%  
αφοσιωμένοι να κάνουν το όραμα για τον εαυτό τους πραγματικό-

τητα, και το όραμά τους είναι ΜΕΓΑΛΟ.  
Όταν συναντάτε κάποιον με οικονομική αυτοπεποίθηση  

αναπόφευκτα θέλετε να βρίσκεστε στο άμεσο περιβάλλον του. 

Ναι μεν έχει αυτοπεποίθηση, αλλά δεν εκδηλώνει ποτέ υπερο-
πτική συμπεριφορά. Καταλαβαίνει ότι ο δρόμος προς την επιτυ-
χία προϋποθέτει σκληρή δουλειά, ευγνωμοσύνη, υπομονή και 

εμπειρία. Αυτό το άτομο έχει μάθει απλώς να πετάει τα προβλή-
ματα σαν σκόνη από τον ώμο του. Διατηρεί την αποφασιστικό-
τητά του και έχει το βλέμμα του καρφωμένο στο έπαθλο μπρο-

στά του.  
Οι άνθρωποι με οικονομική αυτοπεποίθηση δεν σταματούν 

ποτέ να μαθαίνουν, να βγάζουν περισσότερα χρήματα και να εξε-

λίσσονται.  
Αν θέλετε περισσότερα για τον εαυτό σας, αλλά το μεγαλύτερο 

και το καλύτερο φαντάζουν άπιαστα, να ξέρετε ότι δεν είναι – στο 

χέρι σας είναι να τα φτάσετε! 
(Και αν πιστεύετε ότι έχετε ήδη αξιοποιήσει στο έπακρο τις 

δυνατότητες σας, τότε κολυμπήστε με ασφάλεια στην απέραντη 

επιχρυσωμένη πισίνα σας. Απλώς βάλτε τον μπάτλερ σας να πε-
τάξει αυτό το βιβλίο στο ηφαίστειο του ιδιωτικού νησιού σας  
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επειδή σαφώς τα έχετε λύσει όλα και δεν χρειάζεστε καμία βοή-
θεια από μένα.*) 

Το 2008 το ετήσιο εισόδημά μου ήταν 9.188 δολάρια. Αφού 
σχεδίασα έναν ολοκαίνουριο Ράιαν και πήγα για τα ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ, 
δέκα χρόνια αργότερα βγάζω 1 εκατομμύριο δολάρια τον μήνα! 

Κατάφερα να εφαρμόσω ένα σχέδιο για ακλόνητη οικονομική  
αυτοπεποίθηση. Σας το σκιαγραφώ σ’ αυτό το βιβλίο, μαζί με ιστο-
ρίες από τη ζωή μου ώστε να δείτε πώς η οικονομική αυτοπεποίθη-

ση άλλαξε εντελώς την τροχιά της καριέρας μου, και επίσης το έχω 
διανθίσει με κώδικες και εργαλεία που χρησιμοποίησα για να επι-
φέρω μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή μου κάθε μέρα. Οι άνθρωποι 

δεν γεννιούνται με οικονομική αυτοπεποίθηση (σίγουρα όχι οι πε-
ρισσότεροι από μας: ξέρω ότι εγώ δεν είχα) και δεν πρόκειται για 
μια πεποίθηση που τη βρίσκετε μόνο σε διάσημους, στους πλού- 

σιους, στους εξαιρετικά εμφανίσιμους, στους πολύ καλά δικτυωμέ-
νους και στους ισχυρούς. Ζει μέσα σε όλους μας. Αυτό το βιβλίο θα 
σας δείξει πώς να απελευθερώσετε την οικονομική αυτοπεποίθησή 

σας ώστε να πετύχετε μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη για τον 
εαυτό σας, να πετύχετε σε επίπεδα μεγαλύτερα απ’ ό,τι θα προσδο-
κούσατε και να διευρύνετε τα όνειρά σας σε εξωφρενικό βαθμό. 

Θέλω να θέλετε περισσότερα για τον εαυτό σας! 
Στις επόμενες σελίδες θα σας ξεναγήσω στη μέθοδο που χρη-

σιμοποίησα για να μετατρέψω τον εαυτό μου σε τύπο που βγάζει 

περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι θα φανταζόταν ποτέ μέχρι να φτάσει 
τα 35. Ως πρώην πωλητής χαμηλών μισθώσεων που ξυπνούσε κάθε 
μέρα ανησυχώντας για το πώς θα πετύχει ξέρω ότι όλα μπορούν να 

γυρίσουν τούμπα αν ακολουθήσετε τα βήματα που θα παραθέσω 
στα επόμενα κεφάλαια.  

Και ξέρετε κάτι; Γνωρίζω ότι έχετε οικονομική αυτοπεποίθηση 

μέσα σας και είμαι αποφασισμένος να σας βοηθήσω να την απελευ-

                                                                                 
*
  Μπορείτε σας παρακαλώ να μου στείλετε ένα μήνυμα και να μου πείτε 

πώς το κάνατε; Τα ηφαιστειογενή νησιά πρέπει να είναι πάρα πολύ  
ακριβά. Ο αριθμός του κινητού μου είναι 646-480-2528. 
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θερώσετε. Θέλω να δημιουργήσετε την καλύτερη εκδοχή του εαυ-
τού σας – αυτή που πάντοτε φανταζόσασταν ότι μπορείτε να είστε. 

Θέλω να ξυπνάτε κάθε μέρα ενθουσιασμένοι που ζείτε άλλη μια 
μέρα ως ΕΣΕΙΣ και να ξέρετε ότι μπορείτε να κάνετε πραγματικό-
τητα κάθε όραμα που δημιουργείτε για σας, όσο μεγάλο κι αν είναι. 

Οπότε, αν θέλετε να βρεθείτε εκεί που ΘΕΛΕΤΕ να βρεθείτε, και 
όχι απλώς να μείνετε εκεί που είστε τώρα, ΠΑΜΕ. 

 



 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΟΧΗ 
ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ 

∆εν πρόκειται µε τίποτα να δεχτείτε έναν 

συνηθισµένο, κοινό τρόπο ζωής. ∆εν πρέπει να  

το κάνετε. Θέλετε τεράστια επιτυχία. Το όραµα  

για τη ζωή σας είναι πελώριο. Σκοπεύετε να 

πετύχετε τους στόχους σας και να φτάσετε  

ό,τι κάνετε σε απίστευτα ύψη. Το µεγαλύτερο  

δεν είναι απλώς καλύτερο, είναι τα πάντα.  





 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Πηγαίνετε ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ 

Όταν απάντησα στο τηλέφωνο μια Τρίτη πρωί το 2009, σκέφτηκα 
ότι είτε θα ήταν κάποιος μεσίτης που θα μου έβαζε τις φωνές επει-

δή ένας ακόμα πελάτης μου θα αποσυρόταν από τη συμφωνία είτε 
θα άκουγα το σύνηθες: «Γεια σου. Ψάχνω για ένα φθηνό διαμέρι-
σμα με δύο υπνοδωμάτια όπου εγώ και οι έξι καλύτεροί μου φίλοι 

μπορούμε να στριμωχτούμε». Αλλά προτού ξεκινήσω να απαριθμώ 
πληροφορίες για ακίνητα η γυναίκα στο τηλέφωνο μου ανέφερε ότι 
το όνομά της ήταν Τζουν Σεν. Δούλευε σε μια μεγάλη εταιρεία πε-

τρελαίου και αερίου στην Κίνα και έψαχνε να αγοράσει ένα διαμέ-
ρισμα στη Νέα Υόρκη. Αυτό ήταν τουλάχιστον απροσδόκητο. Δεν 
είχα πουλήσει ποτέ διαμέρισμα σε κάποιον από άλλη χώρα.  

«Οκέι, εεε… ΤΕΛΕΙΑ!» είπα. «Τι ακριβώς ψάχνετε και ποιος 
είναι ο προϋπολογισμός σας;» 

«Δύο εκατομμύρια δολάρια περίπου, αλλά αν χρειαστεί να ξο-

δέψουμε περισσότερα, μπορούμε». Ρίγη διαπέρασαν τη σπονδυλική 
μου στήλη. Το σαγόνι μου δεν έπεσε απλώς στο πάτωμα – σας ορ-
κίζομαι ότι ξεκόλλησε από το πρόσωπό μου και κατέληξε μαλακά 

σε ένα αστραφτερό συννεφάκι. Δύο εκατομμύρια δολάρια; Εν μέσω 
μιας ύφεσης όπου όλοι έχαναν τις δουλειές τους; 

Είχα κάνει κάποιες μικρές πωλήσεις κάτω του ενός εκατομμυ-

ρίου δολαρίων στο πρώτο μισό του 2009, αλλά τίποτα τόσο μεγά-
λο ξανά. Έπειτα της έκανα μια άλλη ιδιοφυή ερώτηση: «Πότε σχε-
διάζετε να μετακομίσετε στη Νέα Υόρκη;» 

«Α, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Πρόκειται για μια επένδυση για 
την κόρη μας». 
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«Πόσων χρονών είναι η κόρη σας;» 
«Α, δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Αλλά θα γεννηθεί σύντομα». 

Σταθείτε. Τι; Θα αγόραζε ένα διαμέρισμα για ένα μωρό… το οποίο 
δεν είχε γεννηθεί ακόμα; «Οπότε, Ράιαν, θα βρίσκομαι στην πόλη 
για μερικές μέρες αργότερα μέσα στον μήνα. Μπορείς να με βοη-

θήσεις δείχνοντάς μου μερικά διαμερίσματα;» 
Παρότι μπήκα στον πειρασμό να πω: «Θα ήθελα πολύ να σε 

βοηθήσω, αλλά δεν έχω πουλήσει ποτέ ξανά διαμέρισμα επτα-

ψήφιας αξίας και δεν έχω ιδέα τι κάνω», απάντησα «ΦΥΣΙΚΑ, 
μπορώ να σε βοηθήσω να βρεις το τέλειο διαμέρισμα επειδή είμαι  
ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΣ να κάνω ακριβώς αυτό».

* Θεέ μου. Έπειτα έκλεισα 

το τηλέφωνο και άρχισα να πανικοβάλλομαι.  
Η πραγματικότητα ήταν ότι ήμουν ένας ολοκαίνουριος μεσί-

της στο Μανχάταν, που την περνούσα μεροδούλι μεροφάι, πληρώ-

ντας το ενοίκιο με κάθε προμήθεια σε μια από τις ακριβότερες και 
πιο έντονα ανταγωνιστικές πόλεις στον κόσμο. Και δυσκολευό-
μουν πολύ να τα βγάλω πέρα. Ξυπνούσα κάθε μέρα και σκεφτό-

μουν: Α, είναι πρωί. Καλημέρα, άγχος. Τι κάνεις αυτή την υπέροχη 
μέρα; Πώς πάει, φόβε; Αράζεις, φιλαράκι; Και μετά πήγαινα να 
βγάλω τη μέρα και συμπεριφερόμουν σαν να είχα ένα δικό μου 

προσωπικό σύννεφο καταιγίδας να με ακολουθεί παντού. Δεν ήταν 
αυτό που ήθελα – λαχταρούσα την επιτυχία.  

Αλλά είχα πείσει τον εαυτό μου ότι η επιτυχία προοριζόταν 

για άλλους ανθρώπους. Η επιτυχία ανήκε σ’ αυτούς που είχαν με-
γαλύτερη αυτοπεποίθηση, πιο καλή εκπαίδευση, ήταν πιο καλά 
δικτυωμένοι, εξυπνότεροι, πλουσιότεροι, πιο εμφανίσιμοι, πιο 

τολμηροί.  
Ένιωθα ότι όλοι έβγαζαν τρελά λεφτά εκτός από μένα. Στη 

δουλειά άλλοι μεσίτες αναλάμβαναν πελάτες με πολύ περισσότερα 

χρήματα, ενώ εγώ ήμουν κολλημένος με πελάτες που κοιτούσαν να 
τη βγάζουν φθηνά, ζώντας υπό τον φόβο ενός χαμηλού υπολοίπου 
στον λογαριασμό τους, όπως ακριβώς κι εγώ.  

                                                                                 
*
  Αυτό είπα επί λέξει. Όταν το θυμάμαι, ανατριχιάζω! 
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Η συνεχής ανησυχία μου ήταν για τα χρήματα. Και αυτό 
πραγματικά με κατέβαλλε. Προτού ξοδέψω έστω και ένα δολάριο 

σε οτιδήποτε –ένα σάντουιτς, ένα εισιτήριο του μετρό, ένα σαπού-
νι, ένα ζευγάρι κάλτσες ή μια καινούρια οδοντόβουρτσα– έπρεπε 
να αναρωτηθώ: Αν αγοράσω αυτό το πράγμα, θα μου μείνουν αρκε-

τά χρήματα στην άκρη για να πληρώσω το νοίκι μου; Κάθε δολάριο 
μετρούσε για μένα, και δεν υπήρχαν ποτέ αρκετά. Είχα κουραστεί 
να είμαι ο τύπος που ο δικηγόρος του και οι φίλοι του από τον 

χρηματοοικονομικό τομέα τον κερνούσαν ποτά γιατί τον λυπού-
νταν. Ήθελα να είμαι ο τύπος που θα λέει: «Αυτός ο γύρος δικός 
μου!» αντί να σιγοπίνω ένα ανθρακούχο νερό παριστάνοντας ότι 

είναι βότκα, επειδή μόνο αυτό μπορούσα να αντέξω οικονομικά.  
Ήξερα ότι δεν επρόκειτο να βγω ποτέ από αυτόν τον κύκλο 

αν συνέχιζα να νοικιάζω στούντιο ή να ξεπετάω διαμερίσματα με 

ένα υπνοδωμάτιο. Είχα μπουχτίσει να ξυπνάω και να κοιμάμαι  
ανησυχώντας για τα χρήματα. Αισθανόμουν την ανησυχία σαν πό-
νο στα πλευρά μου – δεν με άφηνε ποτέ.  

Το πρόβλημα όμως ήταν ότι ούτε εγώ καν ήθελα να κάνω 
δουλειές με εμένα! 

Τίποτα πάνω μου δεν έλεγε: «Άσε με να σε βοηθήσω να ξοδέ-

ψεις τα εκατομμύρια δολάριά σου». Δεν είχα καν κουστούμι! Ένιω-
θα κατώτερης ποιότητας, έδειχνα κατώτερης ποιότητας και συ-
μπεριφερόμουν σαν κατώτερης ποιότητας. Για ποιο λόγο η Τζουν 

Σεν να ήθελε να αγοράσει ένα ακριβό διαμέρισμα από κάποιον σαν 
εμένα, που έσταζα απελπισία; Ζούσα έτσι χρόνια, και αν δεν προ-
χωρούσα σε μερικές σοβαρές αλλαγές, ήξερα ότι θα ατένιζα το 

μέλλον με αυτή την ανεπαρκή ζωή για πάντα. Εκείνη τη μέρα,  
όπως κοιτούσα την ντουλάπα μου και αναρωτιόμουν πόσες φορές 
είχα φορέσει ακριβώς το ίδιο πουκάμισο για να συναντήσω πελά-

τες, συνειδητοποίησα ότι η Τζουν Σεν δεν γνώριζε τίποτα για μένα 
πέρα απ’ το ότι το όνομά μου είναι Ράιαν και ότι ήμουν μεσίτης 
στη Νέα Υόρκη. Δεν ήξερε ότι έμοιαζα με το παιδί που επέλεγαν 

τελευταίο στη γυμναστική ή ότι δεν είχα πουλήσει ποτέ ξανά δια-
μέρισμα αξίας πολλών εκατομμυρίων. Με βρήκε στο διαδίκτυο από 
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μια αγγελία για ένα ακίνητο που είχα αναρτήσει και με κάλεσε συ-
μπτωματικά, εντελώς τυχαία. Το μόνο που ήξερε η Τζουν ήταν ότι 

ενώ μιλούσα μαζί της θα μπορούσα να ήμουν χαμένος σε μια τερά-
στια στοίβα με λογαριασμούς των 1.000 δολαρίων. Ήταν μια ευ-
καιρία να παρουσιάσω τον εαυτό μου με τον τρόπο που ήθελα να 

με δει. Ήταν μια ευκαιρία να σβήσω το παρελθόν. Η Τζουν έπρεπε 
να συναντήσει τη μεγαλύτερη εκδοχή του Ράιαν, το άτομο που πά-
ντα ονειρευόμουν ότι θα γίνω όταν ξάπλωνα στο στούντιό μου, 

που δεν είχε δικό του μπάνιο. Αυτός ο μεγαλύτερος Ράιαν είχε αυ-
τοπεποίθηση, ήταν δυναμικός και έκλεινε συμφωνίες για πρωινό. 
Ήθελα η Τζουν Σεν να με γνωρίσει ως αυτόν τον τύπο, κάποιον 

που ήταν ήδη πετυχημένος, και όχι ένα παιδάκι.  
Άρχισα να σκέφτομαι την εικόνα της επιτυχίας που ήθελα να 

παρουσιάσω στην Τζουν. Έπρεπε να γίνω πολύ σκληρά ειλικρινής 

με τον εαυτό μου. Με την εμφάνιση που είχα, σαν κολεγιόπαιδο 
στο πέμπτο έτος, δεν θα τα κατάφερνα. Ξέθαψα την πιστωτική 
κάρτα από τα Macy’s (που δεν την είχα χρησιμοποιήσει ποτέ) και 

αγόρασα το πιο όμορφο κουστούμι που μπορούσα να αντέξω οικο-
νομικά.  

Το να πάρω το μετρό δεν θα έστελνε επίσης τα σωστά μηνύ-

ματα. Οι πετυχημένοι μεσίτες στο γραφείο μου εξυπηρετούσαν πε-
λάτες με λιμουζίνες. Γκούγκλαρα «υπηρεσίες λιμουζίνας, Νέα Υόρ-
κη», πάτησα τον πρώτο σύνδεσμο και νοίκιασα ένα μαύρο SUV 

που έμοιαζε μεν αρκετά μεταχειρισμένο, αλλά στην τιμή περιλαμ-
βανόταν και οδηγός. (Στις μέρες μας υπάρχει η UBER!) 

Η πιστωτική μου κάρτα έβλεπε μεγάλη δραστηριότητα. Με 

καινούριο κουστούμι και ένα μαύρο όχημα, αποφάσισα ότι θα γι-
νόμουν το αφεντικό στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Τρελάθηκα 
μελετώντας τα πάντα για τα οικοδομικά τετράγωνα της πόλης 

πριν από την άφιξη της Τζουν. Ήταν ζόρικο, σαν να διάβαζα για να 
δώσω εξετάσεις. Μελέτησα ονόματα δρόμων, τοποθεσίες επιχειρή-
σεων, τουριστικά αξιοθέατα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε.  

Οι συμφωνίες που είχα κάνει μέχρι στιγμής ως καινούριος με-
σίτης περιορίζονταν γενικά στο Μάρεϊ Χιλ, στο Βίλατζ και στις γύ-
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ρω γειτονιές – ελάχιστες φορές είχα πατήσει το πόδι μου στα  
ομορφότερα σημεία της πόλης όπου τα διαμερίσματα ήταν πιο  

ακριβά και τα προτιμούσαν πιο ευκατάστατοι άνθρωποι.  
Αλλά έπρεπε να φαίνομαι ενημερωμένος και διόλου διστακτι-

κός. Η Τζουν έπρεπε να καταλάβει ότι πραγματικά ήξερα τι έκανα 

– αν και δεν ήξερα τι έκανα. Δεν γνώριζα τι ρωτάνε συνήθως οι πε-
λάτες πριν αγοράσουν ένα διαμέρισμα που κοστίζει εκατομμύρια, 
έτσι απομνημόνευσα κάθε πληροφορία για κάθε κτίριο που θα της 

έδειχνα: πότε είχε χτιστεί, τον αρχιτέκτονα που το σχεδίασε, τον 
εργολάβο που ανέλαβε το έργο και ποιος άλλος έζησε εκεί. Επί  
εβδομάδες παιδευόμουν να μάθω και να προετοιμαστώ για κάθε 

ερώτηση που θα μπορούσε να μου κάνει η Τζουν. Έκανα έρευνα για 
τα σημεία όπου είχαν χτιστεί τα κτίρια ώστε να είμαι σε θέση να 
της διηγηθώ λίγη από την ιστορία του Μανχάταν. Αν ένας διάση-

μος ζούσε σε κάποιο κτίριο που θα βλέπαμε, θα το ήξερα. Αν μία 
σκηνή από κάποια ταινία είχε γυριστεί εκεί, θα γνώριζα όλες τις 
λεπτομέρειες. Έδωσα βάση σε όλες τις παιδικές χαρές ώστε να είμαι 

σε θέση να επισημάνω όλα τα μέρη στα οποία θα μπορούσε να παί-
ζει η Τζουν τζούνιορ. Κάποια στιγμή ήθελα να τσιμπήσω κάτι,  
οπότε μπήκα σε ένα καφέ. Πρόσεξα ότι τον τύπο που δούλευε  

εκεί τον έλεγαν Μπομπ. Ουάου, έκανα μέσα μου. Αν έφερνα την 
Τζουν εδώ για καφέ και ήξερα τον Μπομπ με το όνομά του θα 
φαινόταν ότι κυκλοφορούσα συνέχεια σε αυτή την ακριβή γειτο-

νιά! Κι έτσι εκείνη θα έκανε τον συνειρμό ότι ήμουν πολύ πετυ-
χημένος μεσίτης! 

Ξύπνησα την ημέρα του ραντεβού μου με την Τζουν με το  

αίσθημα ότι ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω, παρότι είχα κοιμηθεί ελά-
χιστα επειδή ένιωθα μεγάλη νευρικότητα. Το SUV πέρασε να με 
πάρει από το διαμέρισμά μου στην Κορεατάουν και καθώς κατευ-

θυνόμασταν στο πάνω μέρος της πόλης προς το ξενοδοχείο της 
Τζουν, καθισμένος στην πίσω θέση, ενώ πήγαινα σε έναν πολυεκα-
τομμυριούχο πελάτη, συνειδητοποίησα ότι ένιωθα ένα επίπεδο η-

ρεμίας και αυτοπεποίθησης που δεν είχα νιώσει ποτέ ξανά στο πα-
ρελθόν. Η νευρικότητα από το προηγούμενο βράδυ είχε εξαφανι-
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στεί. Για πρώτη φορά θα συναντούσα έναν πιθανό αγοραστή γεμά-
τος θετική ενέργεια. Παραδόξως δεν ένιωθα τον φόβο ότι θα απο-

τύχω παταγωδώς. Όταν σταματήσαμε στη γωνία που ήταν το ξε-
νοδοχείο, πρόσεξα μια εξαντλημένη και σε προχωρημένη εγκυμο-
σύνη Κινέζα που φορούσε μια φαρδιά, τσαλακωμένη αθλητική 

φόρμα. Κατέβασα το παράθυρο, νιώθοντας έστω και λίγο σαν τον 
Ρίτσαρντ Γκιρ στο Pretty Woman. «Τζουν; Γεια! Είμαι ο Ράιαν!»  

Η Τζουν σήκωσε άτονα το χέρι της για να δείξει ότι, ναι, ήταν 

αυτή. Κατέβηκα για να της ανοίξω την πόρτα του αυτοκινήτου, 
χώθηκε μέσα, έγειρε στην πόρτα και αποκοιμήθηκε αμέσως.  
Α, οκέι, δεν πειράζει – η πτήση από την Κίνα είναι πολύ μεγάλη. 

Περάσαμε τις επόμενες μέρες ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο. 
Πήγαινα να πάρω την Τζουν, έμπαινε στο αυτοκίνητο και έπαιρνε 
έναν υπνάκο. Την ξυπνούσα όταν φτάναμε στο ακίνητο που θα 

βλέπαμε, έβγαινε και τριγύριζε στο διαμέρισμα απόλυτα σιωπηλή. 
Θεέ μου, μήπως υπνοβατεί; Τι να κάνω; Υποτίθεται ότι δεν πρέπει 
να ξυπνάς κάποιον που υπνοβατεί, σωστά; Αλλά μετά επιστρέφαμε 

στο αυτοκίνητο και έλεγε: «Δεν μου άρεσε» (οπότε ήταν ξύπνια!) 
και αμέσως έπεφτε ξανά για ύπνο.  

Το απόγευμα της τελευταίας της μέρας στην πόλη ήταν πολύ 

ζεστό και με πολλή υγρασία. Ακόμα δεν είχαμε βρει το τέλειο δια-
μέρισμα για το αγέννητο παιδί της και είχα χρεώσει τόσο την πι-
στωτική μου κάρτα, που δεν είχα ιδέα πώς θα την ξεχρέωνα.  

Η Τζουν έπρεπε να πιει και να φάει κάτι, οπότε πήραμε χοτ ντογκ 
και εμφιαλωμένο νερό από μια καντίνα και κατευθυνθήκαμε στο 
Rushmore, μία ολοκαίνουρια πολυκατοικία χτισμένη από την 

Extell στη λεωφόρο Ριβερσάιντ, στον αριθμό 80. Ήταν πανέμορφο. 
Σου έδινε ακριβώς την αντίθετη αίσθηση από το να δείχνεις διαμε-
ρίσματα όπου μπορούσες να μετατρέψεις τρία δωμάτια σε κρεβα-

τοκάμαρες σε κτίρια χωρίς κλιματισμό στην Αστόρια. Η αίσθηση 
ήταν ΥΠΕΡΟΧΗ. Η αίσθηση ήταν η σωστή. Η αίσθηση ήταν σαν 
το μέλλον μου, και το ζούσα.  

Η Τζουν ξύπνησε ξανά μόλις το αυτοκίνητο σταμάτησε, με  
το μισοφαγωμένο χοτ ντογκ ακόμα στο χέρι της. Όταν μπήκαμε  
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στο διαμέρισμα, όλα ήταν διαφορετικά. Ξαφνικά η Τζουν Σεν ξύ-
πνησε εντελώς – και έσπασε τη σιωπή της! «Αυτό μου αρέσει!» 

Ναιιι. Αρχίσαμε να βλέπουμε την κουζίνα, μετά το μπάνιο, και τη 
στιγμή που φτάσαμε στο υπνοδωμάτιο όπου κάποια μέρα θα κοι-
μόταν το μωρό είπε: «Αυτό είναι το εκλεκτό, ας κάνουμε προσφο-

ρά». Επιστρέψαμε στο αυτοκίνητο και η Τζουν ξανάπεσε για ύπνο, 
ενώ εγώ χοροπηδούσα, με ένα χαμόγελο μέχρι τ’ αυτιά – ήμουν έτοι-
μος να πουλήσω ένα διαμέρισμα 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων σε 

ένα έμβρυο. ΘΑ. ΓΙΝΟΜΟΥΝ. ΠΛΟΥΣΙΟΣ!!! 

* * * 
Γρήγορη προώθηση στο μέλλον: μερικές νύχτες αργότερα, και με-

τά την πρώτη σημαντική διαπραγμάτευση με έναν εργολάβο, βρί-
σκομαι στο λόμπι του ξενοδοχείου Regis στις τρεις το πρωί. Η με-
γάλη, γεμάτη λάδια σακούλα με τσιζμπέργκερ που η Τζουν,  

η οποία υπέφερε ακόμα από το τζετ λαγκ, ζήτησε να της φέρω  
εξουδετέρωνε την αίσθηση πλούτου και ευημερίας που με προσοχή 
προβαλλόταν στο λόμπι. Αλλά τα είχα καταφέρει! Είχα διαπραγ-

ματευτεί σαν να το έκανα δέκα χρόνια, έριξα την τιμή κατά 
300.000 δολάρια και πούλησα στο αγέννητο παιδί της Τζουν ένα 
διαμέρισμα 2,2 εκατομμυρίων στη λεωφόρο Ριβερσάιντ 80.  

Η Τζουν ήταν έτοιμη να υπογράψει το συμβόλαιο ενώ έτρωγε τη-
γανητές πατάτες.  

Είχα καταφέρει να κλείσω μια πολύ, πολύ μεγάλη συμφωνία εν 

μέσω οικονομικής ύφεσης. Ήταν μια προεπισκόπηση του πώς θα 
ήταν η ζωή μου αν εγκατέλειπα τη νοοτροπία των περιορισμένων 
χρημάτων. Τίποτα δεν είχε αλλάξει στη ζωή μου: ήμουν ακόμα  

ένας νέος μεσίτης χωρίς επαφές. Αλλά ενώ τίποτα δεν είχε πραγ-
ματικά αλλάξει, είχαν αλλάξει τα πάντα.  

Λίγους μήνες αργότερα, αμέσως αφότου είχα κλείσει τη δου-

λειά, ήρθαν να με επισκεφτούν οι γονείς μου. Συνάντησα τον πα-
τέρα μου έξω από το ξενοδοχείο του πριν από το δείπνο και του 
ζήτησα να με συνοδεύσει στην τράπεζα. Συνεργάζομαι με την 

Chase, και έχεις την αίσθηση ότι έχουν ATM σε κάθε γωνιά της 




