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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1

«Δεν ξέρω, αλλά θα μάθω»

Hταν 12 Ιουνίου του 2000 και καθόμουν σε μια αίθουσα 
συσκέψεων στην Μπρόουντ Στριτ 125, σε ύψος τριά ντα 
ορόφων πάνω από το Μανχάταν. Ήμουν είκοσι ενός 

ετών κι αυτή ήταν η πρώτη μέρα της θερινής μου εκπαίδευσης 
στην Goldman Sachs. Ένας άλλος εκπαιδευόμενος, ο Τζος, στε-
κόταν όρθιος μπροστά στην αίθουσα, με το πρόσωπο κατακόκ-
κινο, καθώς τον περνούσαν από «Ιερά εξέταση». Προσπαθούσε 
να εξηγήσει το αρμπιτράζ κινδύνου, αλλά τα είχε κάνει θάλασ-
σα. Δεν ήξερα όμως εκείνη τη στιγμή ότι ο πατέρας του ήταν δι-
σεκατομμυριούχος, ένας από τους ισχυρότερους επενδυτές στον 
κόσμο. Όμως εδώ ήμασταν στην Goldman Sachs και δεν είχε 
σημασία ποιος είναι ο πατέρας σου. Όφειλες να αποδείξεις την 
αξία σου όπως όλοι οι άλλοι.

Επρόκειτο για την «Ανοιχτή συνάντηση», μια μορφή βασικής 
εκπαίδευσης για τους εβδομήντα πέντε θερινούς εκπαιδευόμε-
νους στο πρόγραμμα πωλήσεων και trading, μια παλιά και αξιο
σέβαστη παράδοση της εταιρείας. Ένας εταίρος της Goldman 
στεκόταν στο μπροστινό μέρος της αίθουσας με έναν κατάλο-
γο ονομάτων, απευθυνόταν σε εκπαιδευόμενους κατά βούληση 
και τους έκανε ερωτήσεις για την κουλτούρα της εταιρείας, την 
ιστορία της, το χρηματιστήριο: απανωτά. Έπρεπε να είσαι ζω-
ντανός, ξύπνιος, πληροφορημένος. Δύο έβαλαν τα κλάματα εκεί-
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νο το καλοκαίρι από την ανάκριση. Δεν μπορούσες όμως να το 
αποφύγεις: αν ήθελες να πιάσεις δουλειά στην Goldman Sachs 
–και το ποσοστό εκείνων που θα τα κατάφερναν ήταν μικρότε-
ρο από 40 τοις εκατό– έπρεπε να περάσεις αυτό το τεστ, ξανά 
και ξανά και ξανά.

Η απόδοση ενός εκπαιδευόμενου στην «Ανοιχτή συνάντη-
ση» ήταν ένα από τα τρία κριτήρια που χρησιμοποιούσε η εται-
ρεία για να αποφασίσει σε ποιον θα κάνει προσφορά πρόσλη-
ψης μετά την αποφοίτησή του, για να έρθει να δουλέψει στην 
επενδυτική τράπεζα με το μεγαλύτερο κύρος παγκοσμίως. Στη 
διάρκεια ετούτης της εκπαίδευσης των δέκα εβδομάδων, όφειλες 
επίσης να επιλέξεις ένα μέντορα και να καλλιεργήσεις τη σχέση 
σου μαζί του, κάποιον που θα ήθελε να σε προσλάβει. Και ταυ-
τόχρονα έπρεπε να ξεχωρίζεις σ’ αυτές τις συναντήσεις και να 
βρεις το μέντορά σου, ενώ βάδιζες σε μια λεπτή γραμμή ανά-
μεσα στο να είσαι ανταγωνιστικός και να είσαι ευγενικός. Οι 
εταίροι πρόσεχαν πάντα για να δουν αν ένας εκπαιδευόμενος 
είχε τη στόφα «φορέα της κουλτούρας», όρος της Goldman για 
όποιον μπορεί να χειρίζεται πελάτες και συναδέλφους με τρόπο 
που να διατηρεί τη φήμη της εταιρείας – μια φήμη που την είχε 
καταστήσει «εκκολαπτήριο» για γερουσιαστές, υπουργούς Οι-
κονομικών και διοικητές Κεντρικών Τραπεζών.

Οι ανακρίσεις και οι ταπεινώσεις ήταν εμπειρίες που δεν εί-
χαν βιώσει συχνά τα μέλη αυτής της επίλεκτης ομάδας. Ήμουν 
περιτριγυρισμένος από φοιτητές με εξωφρενικές επιδόσεις, αν-
θρώπους που όταν έμπαιναν σε τραπεζαρίες αριστοκρατικών 
πανεπιστημίων, τους έδειχναν ψιθυρίζοντας με το δάχτυλο, άτο-
μα που είχαν πάρει άριστα στα εισαγωγικά τεστ SAT, είχαν τε-
λειώσει το λύκειο στα δεκαπέντε τους, κολυμπούσαν στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες και έπαιζαν σκάκι σε επίπεδο master για να 
χαλαρώνουν. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Μαρκ Μαλρόνεϊ, 
που ο πατέρας του είχε χρηματίσει πρωθυπουργός του Καναδά. 
Ακόμη και αυτοί όμως οι σούπερ επιτυχημένοι φοιτητές τα έβρι-
σκαν μπαστούνια σ’ ετούτη την αίθουσα. Ωστόσο, αν τα πήγαι-
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νες καλά, έμπαινες στο δρόμο για μια καριέρα στην οποία ακό-
μη κι ένας μέσος μάνατζερ βγάζει 250.000 δολάρια το χρόνο και 
ασκεί επιρροή και εξουσία.

Εγώ ήμουν γιος φαρμακοποιού από το Γιοχάνεσμπουργκ και 
δεν είχα ξανακούσει ποτέ για επενδυτική τραπεζική, μέχρι που 
πήρα υποτροφία για το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και ήρθα για 
πρώτη φορά στην Αμερική.

Μαζί με τον Τζος, στεκόταν δίπλα στον λευκό πίνακα κι άλ-
λος ένας εκπαιδευόμενος, ο Άνταμ, που αργότερα θα γινόταν 
ένας από τους καλύτερους φίλους μου και θα διαχειριζόταν δι-
σεκατομμύρια δολάρια σε ένα αντισταθμιστικό κεφάλαιο (hedge 
fund). Εκείνη τη στιγμή όμως, στο αποκορύφωμα της φούσκας 
του Ίντερνετ στη Γουόλ Στριτ, αυτοί οι δύο εκπαιδευόμενοι 
αντιμετώπιζαν ένα ανελέητο σφυροκόπημα. Ο Άνταμ είχε ανα-
ψοκοκκινίσει, αλλά ίσως ήταν απλώς από την έξαψη της στιγ-
μής. Είχε τελειώσει εφαρμοσμένα μαθηματικά και τα πήγαινε 
καλά. Ήξερε τι του γίνεται. Ο Τζος, από την άλλη, είχε τελειώ-
σει αγγλική φιλολογία και ένιωθε τελείως έξω από τα νερά του.

Είχαμε δύο «Ανοιχτές συναντήσεις» κάθε βδομάδα, αφού 
τελείωνε η δουλειά στην αίθουσα συναλλαγών, συνήθως κάθε 
Τρίτη και Πέμπτη. Η συνάντηση διαρκούσε ενενήντα λεπτά και 
συνήθως τη συντόνιζαν (με ιεραρχική σειρά) ένας εταίρος, ένας 
διευθυντής ή μία ανακριτική επιτροπή από τρεις θυμωμένους 
αντιπροέδρους που κάθονταν αυτοκρατορικά σ’ ένα τραπέζι στο 
μπροστινό μέρος της αίθουσας. Ανάλογα με το προσωπικό στιλ 
των συντονιστών, οι συναντήσεις μπορεί να γίνονταν ακόμη και 
απάνθρωπες, παρέμεναν όμως πάντα έντονες.

Οι «Ανοιχτές συναντήσεις» άρχιζαν στις 6:00 μ.μ. ακριβώς 
– όχι στις 6:01 ή στις 6:02. Υπήρχαν πάντα τρεις ή τέσσερις εκ-
παιδευόμενοι που έφταναν στις 6:03 ή στις 6:05 και τους άφη-
ναν πάντα να περιμένουν απ’ έξω. Αν είχαν αργήσει πολλοί, μας 
υποχρέωναν να έρθουμε όλοι στις πέντε το επόμενο πρωί για 
τη συνάντηση. Και ο εταίρος όμως εμφανιζόταν στις 5:00 π.μ. 
Και πάλι, αν έφτανες στις 5:05, σε άφηναν να περιμένεις έξω. 
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Αυτός ο κανόνας εφαρμοζόταν αυστηρά. Υπήρχαν μερικοί που 
δεν κατάφερναν με τίποτα να έρθουν στην ώρα τους, κάτι που 
δημιουρ γούσε κακή εντύπωση.

Οι εκπαιδευόμενοι κάθονταν σε μακρόστενα τραπέζια βαλ-
μένα σε σειρές. Στο τραπέζι μπροστά σου έβαζες ένα σημειω-
ματάριο με τις προπαρασκευαστικές σημειώσεις. Στο μπροστινό 
μέρος της αίθουσας, ο επικεφαλής, εφοδιασμένος με έναν κατά-
λογο με ονόματα εκπαιδευόμενων, άρχιζε τη συνάντηση διαλέ-
γοντας άτομα στην τύχη και κάνοντας ερωτήσεις. Και όλοι στα 
τραπέζια προσεύχονταν: Ας	μη	σηκώσει	εμένα.

Ήμουν αγχωμένος αλλά έτοιμος. Η στρατηγική μου ήταν να 
προσφέρομαι να απαντήσω αμέσως, όταν ήξερα την απάντη-
ση σε μια ερώτηση. Έτσι, ο συντονιστής ήταν λιγότερο πιθανό 
να με διαλέξει αργότερα και να μου κάνει μια ερώτηση που δε 
γνώριζα. Ορισμένοι έδειχναν τελείως ατάραχοι όταν τους έκα-
ναν ερωτήσεις, αρκετοί άλλοι όμως, άντρες και γυναίκες, δια-
λύονταν από την εμπειρία.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ (δείχνοντας): Λοιπόν, τρίτη σειρά, 
δεύτερο κάθισμα. Σήκω πάνω και πες το όνομά σου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ (σηκώνεται αργά): Μπριν Τόμας, 
Πανεπιστήμιο Μπράουν.

ΑΝΤ. (επιτακτικά): Πες μου για τη μετοχή της Microsoft. 
Ποια είναι η θέση της εταιρείας; Τι πιστεύει ο αναλυτής μας;

ΕΚΠ. (αιφνιδιασμένη): Εε, νομίζω ότι μας αρέσει. Εεε…
ΑΝΤ. (θυμωμένος): Έλα τώρα, αυτά θα ’πρεπε να τα 

ξέρεις απέξω. Η Microsoft είναι μία από τις μεγαλύτερες 
και σημαντικότερες εταιρείες στον κόσμο. Πώς είναι δυ-
νατόν να μην ξέρεις ετούτα τα πράγματα;

ΕΚΠ. (αβέβαιη και τρομοκρατημένη): Με συγχωρεί-
τε. Νομίζω… ότι έχουμε ανακοινώσει σύσταση αγοράς…

ΑΝΤ. (με υψωμένη φωνή): Ποια είναι η τιμή στόχος; 
Ποιοι καταλύτες εμφανίζονται; Τι κινήσεις έχει η μετο-
χή; Έλα λοιπόν.
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[Η εκπαιδευόμενη δεν αντέχει την πίεση, τα χάνει και 
δεν απαντά. Τα μάτια της βουρκώνουν και βγαίνει τρέχο-
ντας από την αίθουσα].

Η «Ανοιχτή συνάντηση» ήταν ένας θάλαμος ανάκρισης όπου 
οι συντονιστές προσπαθούσαν να σε σπρώξουν στα όριά σου, να 
δοκιμάσουν τις γνώσεις σου σε διάφορα μέτωπα. Πρώτα και κύ-
ρια τη γνώση σου για την αγορά. Μπορεί να σε ρωτούσαν: «Πού 
βρίσκεται ο S&P 500;» ή «Γιατί το αργό έπεσε τρεις εκατο στιαίες 
μονάδες σήμερα;» ή «Γιατί μείωσε τα επιτόκια ο Άλαν Γκρίν-
σπαν;» Δεν υπήρχε σίγουρος και συστηματικός τρόπος ώστε να 
προετοιμαστείς για τι θα σε ρωτούσαν.

Η δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων αφορούσε την ιστορία της 
Goldman Sachs. Ένιωθα ανακούφιση όταν έκαναν ερωτήσεις 
όπως: «Πότε ιδρύθηκε η εταιρεία; Από ποιον; Ποιοι ήταν οι 
ανώτεροι εταίροι από το 1960 μέχρι σήμερα; Ποιος είναι ο τωρι-
νός οικονομικός διευθυντής της εταιρείας;» Αυτά τα ήξερα όλα. 
Γνώριζα ότι από την Goldman είχαν περάσει μερικοί εμβλημα-
τικοί ηγέτες, όπως ο Σίντνεϊ Γουάινμπεργκ, εκείνος που έστη-
σε την αρχική δημόσια προσφορά της Ford Motors, κι ο Τζον 
Γουάιτ χεντ, ο οποίος, αφού παραιτήθηκε από τη θέση του ανώ-
τερου εταίρου, υπηρέτησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και έγι-
νε πρόεδρος της Federal Reserve της Νέας Υόρκης. Ήξερα για 
τις πολλές αξιοθαύμαστες πολιτικές της εταιρείας. Για παρά-
δειγμα, για πολλά χρόνια η Goldman δε συμβούλευε τις επιθε-
τικές εξαγορές, επειδή θεωρούσε ότι είναι κακή επιχειρηματική 
πρακτική που θα μείωνε σημαντικά την εμπιστοσύνη του πελάτη.

Η τρίτη κατηγορία ερωτήσεων στις «Ανοιχτές συναντήσεις» 
είχε σκοπό να δοκιμάσει τις γνώσεις μας στο μάνατζμεντ και τη 
διοίκηση επιχειρήσεων. Οι συντονιστές εκτόξευαν ερωτήσεις: 
«Πώς ποσοτικοποιεί τον κίνδυνο ένας trader; Τι κάνει ένας πω-
λητής παραγώγων; Ποιοι είναι οι δύο διευθυντές της ομάδας 
Συναλλαγών Πιστωτικών Παραγώγων; Ποια είναι η διαφορά 
ανάμεσα στην ειδική διαπραγμάτευση στο NASDAQ και στο 
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Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης; Ποιος εταίρος διοικεί την 
ομάδα Αναδυόμενων Αγορών παγκοσμίως;»

Ο σκοπός των συναντήσεων, όπως διαπιστώσαμε βαθμιαία, 
ήταν να μας μάθουν πώς να φερόμαστε, όταν θα είμαστε στο τη-
λέφωνο και θα μας ανέκρινε κάποιος σκληρός πελάτης – και η 
Goldman είχε πολλούς σκληρούς πελάτες. Το μεγαλύτερο λάθος 
που μπορούσες να κάνεις στις «Ανοιχτές συναντήσεις» ήταν να 
δώσεις λάθος απάντηση και μετά να προσπαθήσεις να το καλύ-
ψεις αυτοσχεδιάζοντας. Όσοι το έκαναν, κατέληγαν συχνά να 
βάλουν τα κλάματα.

Ο πιο τρομακτικός συντονιστής στις συναντήσεις παρέμενε 
ένας ανώτερος αντιπρόεδρος, ο Βαλεντίνο Καρλότι. Ο Βαλ ήταν 
μια κινούμενη αντίφαση: πολύ σκληρός στις «Ανοιχτές συνα-
ντήσεις» –μερικοί συντονιστές έκαναν και πλάκα πού και πού, 
ο Βαλ όχι–, αλλά στις συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο ήταν 
εκπληκτικός τύπος. Μάλιστα, εκείνο το καλοκαίρι βγήκε μερι-
κές φορές με παρέες εκπαιδευόμενων. Ένα βράδυ ήρθε σε κά-
ποιο νάιτκλαμπ μαζί μας. Αυτό για μένα σήμαινε ότι δε γινόταν 
σπαστικός απλώς για να είναι σπαστικός. Φερόταν έτσι επειδή η 
διεύ θυνση θεωρούσε ότι με τούτη τη σκληρή συμπεριφορά απέ-
ναντι στους εκπαιδευόμενους μπορούσαν να μας εκπαιδεύσουν 
ώστε να είμαστε ειλικρινείς, επινοητικοί, συνεργάσιμοι – τα χα-
ρακτηριστικά που ήθελαν απ’ όσους περνούσαν τα τεστ και γί-
νονταν πρωτοετείς αναλυτές. Τα ίδια χαρακτηριστικά εκτιμού-
σαν και οι πελάτες, με την ειλικρίνεια να είναι στην κορυφή της 
λίστας. Στους πελάτες δεν αρέσει να τους παραμυθιάζεις. Θέ-
λουν να ξέρουν την αλήθεια.

Εκείνο που σιχαινόταν περισσότερο ο Βαλ στις «Ανοιχτές συ-
ναντήσεις» ήταν οι υπεκφυγές. Αν δεν ήξερες μιαν απάντηση, 
το καλύτερο που είχες να κάνεις ήταν να πεις: «Δεν ξέρω, αλλά 
θα μάθω». Ο σκοπός ήταν να μας διδάξουν πως όταν μιλούσαμε 
στο τηλέφωνο με ένα θυμωμένο πελάτη, δεν ήθελε να του δίνου-
με ψεύτικες απαντήσεις – επιθυμούσε να μάθουμε την απάντηση 
σε ό,τι μας είχε ρωτήσει και να του τηλεφωνήσουμε σε πέντε λε-
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πτά για να του την πούμε. Αν δεν ήξερες μιαν απάντηση σε κά-
ποια «Ανοιχτή συνάντηση», έπρεπε να βγεις τρέχοντας από την 
αίθουσα, να κατεβείς κάτω με το ασανσέρ, να τρέξεις απέναντι 
στην  Μπρόουντ Στριτ, να ανεβείς τρέχοντας στην αίθουσα συ-
ναλλαγών και να επιστρέψεις με την απάντηση πριν από το τέλος 
της συνάντησης. Καθώς το κύριο μέρος της εκπαίδευσης ήταν να 
δοκιμαστούμε σε διαφορετικά γραφεία στην αίθουσα συναλλα-
γών, με αυτόν τον τρόπο δοκιμάζονταν οι ικανότητές μας στη δη-
μιουργία σχέσεων. Χρειαζόσουν συμμάχους, ανθρώπους στους 
οποίους μπορούσες να τρέξεις σε δύσκολες στιγμές: τους μέντο-
ρες που ανέφερα προηγουμένως. Δεν μπορούσες απλώς να στα-
ματήσεις κάποιον ανώτερο αντιπρόεδρο που έκανε κάτι εκεί-
νη τη στιγμή και να τον ρωτήσεις. Η πιο ευγενική απάντηση που 
μπορεί να έπαιρνες σε τέτοια περίπτωση ήταν: «Άσε με ήσυχο!»

Στο τέλος κάθε «Ανοιχτής συνάντησης», ο συντονιστής αξιο
λογούσε πώς τα είχαμε πάει. Είχε ακούσει καλές απαντήσεις; 
Είχε δει κάποια καλή πρωτοβουλία από εκπαιδευόμενους που 
έπρεπε να μάθουν ορισμένες απαντήσεις; Υπήρξαν μερικές πε-
ριπτώσεις εκείνο το καλοκαίρι που οι συντονιστές θεώρησαν ότι 
η συνάντηση είχε πάει χάλια, κι αυτό ήταν το ίδιο σαν να είχαμε 
φτάσει καθυστερημένα στην αίθουσα: για να μας δώσουν ένα 
μάθημα, μας έφερναν πάλι το επόμενο πρωί στις 5:00 – ή μερι-
κές φορές μας κρατούσαν το βράδυ, έτσι που αναγκαζόμαστε 
να ακυρώσουμε κάποια κοινωνική έξοδο.

Οι συναντήσεις ήταν δύσκολες, αλλά είχαν κάτι που μου άρε-
σε. Μου άρεσε το γεγονός ότι η εταιρεία έπαιρνε τόσο σοβα-
ρά την κουλτούρα της. Μου άρεσε που μαθαίναμε να δίνουμε 
στους πελάτες σωστές πληροφορίες. Αυτό μας έμαθαν οι «Ανοι-
χτές συναντήσεις»: μην επινοείς τις απαντήσεις σου, μην υπερ-
βάλλεις. Μίλα στα ίσια. Αν δεν ξέρεις κάτι, δείξε ότι μπορείς 
να το μάθεις, κι αυτό αρκεί. Κι αν κάνεις λάθος, παραδέξου το 
– αμέσως. (Είναι κάτι που η Goldman το λέει ακόμη στους ανα-
λυτές της: αν κάνεις λάθος, ιδιαίτερα σε συναλλαγές, το χειρό-
τερο που μπορείς να κάνεις είναι να μην το παραδεχτείς. Αν δεν 
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το αποκαλύψεις, το λάθος μετατρέπεται πάντα σε ακόμη μεγα-
λύτερη χρηματική ζημία και θα καταστρέψει επίσης την αξιοπι-
στία σου απέναντι στους πελάτες).

Δύο μέρες πριν από κάθε «Ανοιχτή συνάντηση», μαζευόμα-
στε όλοι οι εκπαιδευόμενοι για διάβασμα. Ο καθένας αναλάμ-
βανε ένα διαφορετικό τομέα των αγορών και μετά προετοιμάζα-
με ο ένας τον άλλο και βρίσκαμε διάφορες πιθανές ερωτήσεις. 
Αυτή η σκληρή ανάκριση δυο φορές τη βδομάδα επί δέκα βδο-
μάδες μάς έφερε κοντά ως ομάδα. Και η ομαδική δουλειά είχε 
μεγάλη αξία στην Goldman Sachs.

Ήξερα ότι μας έκαναν κατήχηση, μας ενστάλαζαν το πνεύ-
μα της εταιρείας, αλλά δε με πείραζε. Πίστευα ήδη σ’ αυτό το 
πνεύμα προτού ακόμη πατήσω το πόδι μου στο κτίριο. Μπορεί 
να μην ήμουν κατάλληλα ντυμένος για το περιβάλλον, αλλά θεω-
ρούσα ότι είχα το ίδιο δικαίωμα με οποιονδήποτε άλλο να αντα-
γωνιστώ για μια θέση στην Goldman Sachs.

Το καλοκαίρι του 2000, αν με ρωτούσες ποιοι είναι οι Brook 
Brothers, θα σου απαντούσα: «Κάτι άσχημα παιδιά που μένουν 
λίγο πιο κάτω στο δρόμο». Μια μέρα πριν τελειώσει το τρίτο 
έτος μου στο Στάνφορντ, πήγα στο Macy’s στο Πάλο Άλτο και 
αγόρασα καινούργια γκαρνταρόμπα: οχτώ πουκάμισα, τρία πα-
ντελόνια κι ένα μπλε σπορ σακάκι με χρυσά κουμπιά. Είχα δυο 
επαγγελματικά κοστούμια από το προηγούμενο καλοκαίρι, όταν 
είχα μαθητεύσει στο παράρτημα της χρηματομεσιτικής εται ρείας 
Paine Webber στο Σικάγο. Το αγαπημένο μου ήταν ένα ανοιχτό 
γκρίζο σε στιλ Miami	Vice με γυαλιστερό φινίρισμα, σχεδόν σαν 
ρεγιόν. Ήταν μια χαρά για το Σικάγο, αλλά είχα αρκετό μυαλό 
για να καταλάβω ότι δεν έκανε για την Goldman Sachs.

Πάντως, τώρα κοκκινίζω μόνο που σκέφτομαι μερικά από 
τα πουκάμισα που αγόρασα εκείνη τη μέρα: δύο σκούρα καφέ, 
ένα μαύρο κι ένα σκούρο πράσινο. Και σχεδόν όλα είχαν ρίγες 
σε δια φορετική απόχρωση. Όχι ακριβώς το στιλ της Goldman 
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Sachs. Η Γουόλ Στριτ, όπως και πολλά άλλα από τα βιώματά μου 
αφότου ήρθα στην Αμερική, ήταν κυριολεκτικά ένας καινούρ-
γιος κόσμος. Είχα φτάσει στο Στάνφορντ τον Αύγουστο του 1997 
από το Γιοχάνεσμπουργκ, έχοντας μεγάλη αγάπη για τις Ηνω-
μένες Πολιτείες χάρη σε αμερικανικές ταινίες και τηλεο πτικές 
εκπομπές. Ο Τόνι Ντάνζα και το σίριαλ Ποιος	είναι	το	αφεντι-
κό; είχε φτάσει στη Νότια Αφρική στη δεκαετία του 1980 και με 
είχαν μάθει πολλά απ’ όσα έπρεπε να ξέρω.

Μεγάλωσα στο Ίντενβεϊλ, ένα μεσοαστικό προάστιο του 
Γιοχάνεσμπουργκ, και έχω άλλα δύο μικρότερα αδέλφια: τον 
Μαρκ ενάμιση χρόνο μικρότερο και την Κάρλι εννιά χρόνια μι-
κρότερη. Η μαμά μου ήταν νοικοκυρά και ο μπαμπάς μου δού-
λευε πολλές ώρες, αλλά παρ’ όλα αυτά τα οικονομικά μας πα-
ρέμεναν περιορισμένα, ιδιαίτερα με τρία παιδιά να πηγαίνουν 
σε ιδιωτικό σχολείο, το King David School, μία ακριβή εβραϊ-
κή σχολή όπου όλοι οι μαθητές (πολλοί από πλούσιες οικογέ-
νειες) φορούσαν στολή: τα αγόρια χακί κοστούμια σαφάρι το 
καλοκαίρι και σπορ σακάκι, μπλε γραβάτα και γκρίζο φανε-
λένιο παντελόνι το χειμώνα.

Στη δευτέρα γυμνασίου, ο καλύτερος φίλος μου, ο Λεξ Μπά-
γιερ, κι εγώ κάναμε μια συμφωνία, να προσπαθήσουμε να πάμε 
κολέγιο στην Αμερική, ένα μέρος όπου δεν είχαμε πάει ποτέ, 
αλλά που το σκεφτόμαστε πολύ. Δυστυχώς, η συναλλαγματική 
ισοτιμία ραντδολαρίου ήταν πέντε προς ένα και οι γονείς μας 
–η οικογένεια του Λεξ βρισκόταν στην ίδια οικονομική κατά-
σταση με τη δική μου– δεν είχαν τέτοιες δυνατότητες. Όμως, η 
μεγαλύτερη αδελφή του Λεξ, η Κέλι, ήταν λαμπρό μυαλό και 
είχε πάει στο Στάνφορντ με πλήρη υποτροφία πριν από τέσσερα 
χρόνια. Μόνο μια τέτοια λύση υπήρχε και για μας, αν και φαι-
νόταν αδιανόητο να τα καταφέρουμε. Δουλεύαμε γι’ αυτόν το 
στόχο επί πέντε χρόνια. Δανειστήκαμε από την Κέλι τα ταλαι-
πωρημένα βιβλία της για τις εξετάσεις SAT και διαβάζαμε μαζί 
για τα αμερικανικά τυποποιημένα τεστ και τις κρατικές εξετά-
σεις της Νότιας Αφρικής. Ο Λεξ κι εγώ τελειώσαμε το λύκειο 
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με την υψηλότερη βαθμολογία στην τάξη μας, ενώ είχαμε και οι 
δύο την εκπληκτική τύχη να είμαστε ανάμεσα στους τριάντα δύο 
(από τους τρεις χιλιάδες διεθνείς φοιτητές που είχαν κάνει αίτη-
ση) που πήραν πλήρη υποτροφία για το Στάνφορντ.

Η πρώτη μου σκέψη ήταν να φοιτήσω στην Ιατρική Σχολή, 
αλλά είχα το πρόβλημα που έχουν πολλοί επίδοξοι γιατροί, δεν 
κατάφερνα κυριολεκτικά να καταλάβω την οργανική χημεία. 
Όμως, στην πρώτη περίοδο παρακολούθησα ένα εισαγωγικό 
μάθημα στα οικονομικά με έναν εξαιρετικό καθηγητή, τον Τζον 
Τέιλορ, και μου άρεσε πολύ. Ο Τέιλορ ήταν εμβληματική μορφή. 
Είχε διατυπώσει τον «Κανόνα Τέιλορ», που καθορίζει πώς πρέ-
πει να ορίζουν τα επιτόκια οι Κεντρικές Τράπεζες. Είχε γράψει 
ένα βιβλίο που έγινε το στάνταρ πανεπιστημιακό εισαγωγικό εγ-
χειρίδιο στα οικονομικά σε όλα τα πανεπιστήμια της Αμερικής. 
Και στο Στάνφορντ θεωρούνταν πραγματικός θρύλος χάρη σε 
μια ετήσια διάλεξη που έδινε.

Η διάλεξη αφορούσε μια έννοια των οικονομικών, το συγκρι-
τικό πλεονέκτημα –για παράδειγμα, γιατί η Καλιφόρνια είναι κα-
λύτερη από το Ουισκόνσιν στην παραγωγή κρασιών– και κάθε 
χρόνο ο Τέιλορ έκανε τη διάλεξη σ’ ένα τεράστιο αμφιθέατρο 
επτακοσίων θέσεων, ντυμένος σαν ένα τεράστιο καλιφορνέζικο 
τσαμπί σταφύλι. Όταν έμπαινες στην αίθουσα πριν από τη διάλε-
ξη, έπαιζε από τα ηχεία το «I Heard It Through the Grapevine». 
Και μετά ο Τέιλορ άρχιζε τη διάλεξη. Το συγκριτικό πλεονέ-
κτημα, εξηγούσε, σήμαινε ότι η Καλιφόρνια σε αντίθεση με το 
Ουι σκόνσιν έχει τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες, το χώρο και 
ίσως την προδιάθεση να θέλει να παράγει κρασιά. Το συγκριτι-
κό πλεονέκτημα έδειχνε ότι ακόμη κι αν όλες οι άλλες παράμε-
τροι είναι ίδιες, δεν μπορούν όλοι να πετύχουν στο ίδιο πράγ-
μα, γιατί η επιτυχία εξαρτάται από το κλίμα και τις περιστάσεις. 
Και στο μεταξύ, ενώ τα εξηγούσε όλα αυτά, δεν μπορούσες να 
πάρεις τα μάτια σου από το κοστούμι σαν τσαμπί που φορούσε.

Καταλάβαινα εύκολα ετούτες τις ιδέες και με ενδιέφεραν. Δε 
μιλούσαμε, π.χ., για δυο μόρια που κάνουν δεσμό, όπως στη χη-
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μεία. Μιλούσαμε για πράγματα όπως «Η General Motors που-
λάει αυτοκίνητα. Η Toyota πουλάει αυτοκίνητα. Γιατί υπάρχει 
διαφορά στο πόσα αυτοκίνητα πουλάει η καθεμία και ποια λει-
τουργεί πιο αποτελεσματικά;»

Επιπλέον, πήρα άριστα στο μάθημα. Τα έπαιρνα εύκολα αυτά 
τα πράγματα. Ήταν η πρώτη μου περίοδος στο Στάνφορντ, κάτι 
που μου τόνωσε τρομερά την αυτοπεποίθηση. Από τους εφτακό-
σιους μαθητές στο μάθημα, τελείωσα ανάμεσα στους πέντε πρώ-
τους. Μια εκπληκτική αίσθηση, αλλά και επίσης, όπως αποδεί-
χτηκε εκ των υστέρων, κορυφαία στιγμή της ακαδημαϊκής μου 
καριέρας: δεν κατάφερα ποτέ να τελειώσω τόσο ψηλά στην ιε-
ραρχία της τάξης σε κανένα άλλο μάθημα. Καθώς αρχίζεις να 
εξειδικεύεσαι όλο και πιο πολύ, οι άλλοι φοιτητές γύρω σου γί-
νονται όλο και πιο έξυπνοι, ενώ εκείνο το μάθημα ήταν εισαγω-
γικό. Ίσως αυτός ήταν ο λόγος. Όπως και να ’χει, μου άρεσαν 
τα οικονομικά και τελικά αυτό σπούδασα.

Ανυπομονώντας να δοκιμάσω στην πράξη όσα μάθαινα στη 
σχολή, προσπάθησα να μπω για εκπαίδευση σε κάποια χρημα-
τοπιστωτική εταιρεία ενώ ήμουν στο δεύτερο έτος, κάτι που γί-
νεται σπάνια. Γι’ αυτές τις περιζήτητες θέσεις εκπαίδευσης, οι 
τράπεζες συνήθως θέλουν τριτοετείς που είναι πιο ώριμοι και 
μπορούν ίσως να τους προσλάβουν ένα χρόνο αργότερα. Κατά-
φερα όμως να εξασφαλίσω μια εκπαίδευση τηλεφωνώντας σε 
τριάντα με σαράντα άτομα σε τράπεζες και χρηματιστηριακές 
εταιρείες. («Γεια σας, λέγομαι Γκρεγκ Σμιθ. Είμαι δευτεροετής 
στο Στάνφορντ και θέλω να αποκτήσω κάποια εμπειρία. Μήπως 
προσφέρετε θέσεις εκπαίδευσης αυτό το καλοκαίρι;») Όταν τε-
λικά έφτασα στην Paine Webber, τους είπα ότι ήμουν διατεθει-
μένος να δουλέψω με τον ελάχιστο μισθό, κάτι που τους έκανε 
να με πάρουν. Δούλεψα στο γραφείο του Σικάγου, στο Τμήμα 
Δια χείρισης Ιδιωτικής Περιουσίας, υφιστάμενος δύο brokers* 

* Χρηματομεσίτες. (Σ.τ.Μ.)
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που διαχειρίζονταν τα περιουσιακά στοιχεία των στελεχών μιας 
μεγάλης εταιρείας οικιακών συσκευών με έδρα στις μεσοδυτι-
κές πολιτείες. Απέκτησα μεγάλο σεβασμό γι’ αυτούς τους δύο 
τύπους: είχαν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα για τους πε-
λάτες τους (τρία με πέντε χρόνια). Η δουλειά τους ήταν αργή 
και σταθερή, δεν έκαναν συνέχεια πράξεις στους λογαριασμούς 
των πελατών τους μόνο και μόνο για να μαζεύουν αμοιβές. Εί-
χαν συνέχεια επαφή με τους πελάτες τους, τους έδιναν συμβου-
λές, τους επισκέπτονταν. Γνώριζαν τα πάντα γι’ αυτούς, ακόμη 
και τα ονόματα των παιδιών και των εγγονών τους. Και το ση-
μαντικότερο, γνώριζαν καλά τη δουλειά τους. Ήξεραν από με-
τοχές. Δούλευαν με το παλιό συντηρητικό μοντέλο: «Με ξέρεις 
δεκαπέντε χρόνια, μπορείς να μου έχεις εμπιστοσύνη». Το κλα-
σικό μοντέλο του διαχειριστή που τα συμφέροντά του ευθυγραμ-
μίζονται μ’ εκείνα του πελάτη. Οι δυο τους τα πήγαιναν καλά 
οικονομικά, όταν τα πήγαιναν καλά και οι πελάτες τους. Ήταν 
υποχρεωμένοι να δίνουν στους πελάτες τους τις συμβουλές που 
θεωρούσαν σωστές και γι’ αυτούς.

Οι δυο broker μου έδωσαν να κάνω μερικές έρευνες με τις 
οποίες έμαθα πώς να αξιολογώ μετοχές και να αποφασίζω αν 
κάτι ήταν καλή επένδυση. Μου έλεγαν: «Εδώ είναι είκοσι με-
τοχές. Φτιάξε μια παρουσίαση που θα μας δίνει μια μονοσέλι-
δη σύσταση για την καθεμία. Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της 
εταιρείας; Ποιοι καταλύτες την επηρεάζουν; Τι σου αρέσει στην 
εταιρεία;» Μου άρεσε αυτή η δουλειά. Καθόμουν πανευτυχής 
με το κοστούμι μου αλά Miami	Vice και έκανα έρευνα για τις με-
τοχές. (Κατά πάσα πιθανότητα, δε θα βρισκόμουν εκεί, αν δεν 
είχα κόψει την αλογοουρά που είχα αφήσει εκείνη τη χρονιά στο 
Στάνφορντ και μου έφτανε ως τους ώμους). Στο τέλος του κα-
λοκαιριού, οι δυο brokers μου είπαν ότι έκανα εξαιρετική δου-
λειά και ήθελαν να έρθω να δουλέψω και το επόμενο καλοκαί-
ρι. Τελικά, αποφάσισα με λύπη αλλά και μεγάλη προσδοκία να 
κυνηγήσω κάτι πιο μεγάλο.

Η διαδικασία επιλογής για οποιαδήποτε δουλειά στην Gold
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man Sachs είναι τρομερά αυστηρή. Κατά μέσο όρο, η εταιρεία 
κάνει προσφορά μόνο σε έναν από τους σαράντα πέντε (2,2 
τοις εκατό) ανάμεσα σε όσους κάνουν αίτηση για θερινή εκπαί-
δευση ή για δουλειά πλήρους απασχόλησης. Σου ζητούν να στεί-
λεις βιο γραφικό, αλλά στέλνουν τόσοι πολλοί, ώστε είναι εύ-
κολο σ’ εκείνον τον όγκο να χαθεί το δικό σου. Όμως υπήρχε 
ένας τρόπος για να παρακάμψεις το «μποτιλιάρισμα», κάτι που 
δεν είναι πολύ γνωστό: δύο θέσεις για συνεντεύξεις είναι ανοι-
χτές στους δύο πρώτους που θα υποβάλουν αίτηση online, αρχί-
ζοντας από μια ορισμένη ημερομηνία. Έτσι, εκείνη τη μέρα την 
άνοιξη του 2000 πήγα στο κέντρο υπολογιστών του Στάνφορντ, 
μπήκα στην ιστοσελίδα της Goldman Sachs και άρχισα να πα-
τάω «Ανανέω ση» ξανά και ξανά, μέχρι που εμφανίστηκε το μα-
γικό κουμπί. Το πάτησα αμέσως και εξασφάλισα μια συνέντευξη. 
Θα γινόταν στο κέντρο σταδιοδρομίας της πανεπιστημιούπολης.

Η συνέντευξη πήγε πολύ καλά για δύο λόγους. Κατ’ αρχάς, 
αισθάνθηκα αμέσως μιαν αμοιβαία συμπάθεια με τη γυναίκα 
που μου πήρε τη συνέντευξη. Σ’ εκείνο το σημείο της ζωής μου 
δεν ήξερα πολλά πράγματα από οικονομικά, αλλά η συνέντευ-
ξη αφορούσε σχεδόν ολοκληρωτικά θέματα προσωπικότητας. 
Δε μου έκανε ανάκριση και, όπως είπα, υπήρξε αμοιβαία συ-
μπάθεια. Το άλλο θέμα είναι ότι είχα προετοιμαστεί πολύ καλά. 
Είχα διαβάσει το βιβλίο The	Culture	of	Success, μια ιστορία της 
εταιρείας γραμμένη από τη Λίζα Έντλιχ, πρώην αντιπρόεδρο 
της Goldman. Είχα μιλήσει επίσης με μερικούς φίλους που είχαν 
εκπαιδευτεί στην εταιρεία το προηγούμενο καλοκαίρι.

Έτσι, ήμουν απόλυτα έτοιμος, όταν η γυναίκα που μου έπαιρ-
νε συνέντευξη μου έκανε τη μεγάλη ερώτηση: γιατί ήθελα να δου-
λέψω στην Goldman Sachs; «Επειδή είναι η καλύτερη και πιο 
έγκυρη εταιρεία στον κόσμο, επειδή έχω υψηλούς στόχους και 
μου αρέσουν πολύ τα οικονομικά. Μου αρέσουν πολύ οι αγο-
ρές», απάντησα. Της εξήγησα για την εκπαίδευση που είχα κά-
νει στην Paine Webber στο Σικάγο, αλλά πρόσθεσα ότι ήθελα 
να αποκτήσω εμπειρία δουλεύοντας στη Γουόλ Στριτ. Κι εφόσον 
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ήθελα να το κάνω αυτό, το καλύτερο μέρος παρέμενε η Goldman 
Sachs. Όσα της είπα ήταν 100 τοις εκατό αλήθεια. Παρ’ όλα αυτά 
όμως, δεν ήμουν σίγουρος αν θα περνούσα στον επόμενο γύρο, 
επειδή από τους δεκαπέντε που πήρε συνέντευξη η Goldman, 
ελάχιστοι θα συνέχιζαν.

Αποδείχτηκε ότι ήμουν ένας από αυτούς. Την επομένη είχα 
ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή που έλεγε: «Πέρασες στον επό-
μενο γύρο. Θα ακολουθήσει μια Σούπερ Ημέρα στο Σαν Φραν-
σίσκο». Σούπερ Ημέρα δε σήμαινε ότι θα το έριχνα έξω χτυπώ-
ντας μισή ντουζίνα μπίρες Anchor Steam και απολαμβάνοντας 
τη θέα από το Φίσερμαν’ς Γουάρφ, αλλά ότι με περίμενε μια 
μέρα με μισή ντουζίνα διαδοχικές συνεντεύξεις, τριάντα λεπτά 
η καθεμία, στα γραφεία της Goldman Sachs εκεί. Έτσι ονομά-
ζουν αυτή τη σκληρή δοκιμασία στη Γουόλ Στριτ.

Εκείνη την εποχή δεν είχα αμάξι, αλλά ήμουν σύμβουλος φοι-
τητών στο Στάνφορντ και επόπτευα εξήντα πρωτοετείς, έχοντας 
πέντε συνεργάτεςσυμβούλους σε αυτή τη δουλειά. Είχαμε δε-
θεί πολύ μεταξύ μας και ένας μου δάνειζε συχνά το αμάξι του 
όταν το χρειαζόμουν, ένα ταλαιπωρημένο κόκκινο Μάζντα δε-
καπέντε χρονών, με χειροκίνητες ταχύτητες.

Η διαδρομή μέχρι την πόλη αποδείχτηκε κάπως δύσκολη. 
Πρώτον, δεν υπήρχαν τότε GPS· έτσι, χρησιμοποίησα ένα χάρ-
τη ο οποίος ανέμιζε συνέχεια από τον αέρα που έμπαινε από τα 
ανοιχτά παράθυρα (το αμάξι δεν είχε κλιματισμό). Δεύτερον, 
δεν είχα οδηγήσει πολύ στη ζωή μου και ήμουν λίγο αγχωμένος 
– ίσως όχι απλώς λίγο. Φορούσα ένα σκούρο μπλε κοστούμι και 
ίδρωνα. Ήταν 10 Μαρτίου 2000, τη μέρα που ο NASDAQ χτύπη-
σε την ψηλότερη τιμή του όλων των εποχών, 5.408,62 μονάδες, 
στο αποκορύφωμα της φούσκας του Ίντερνετ.

Παρά το άγχος, έφτασα στα γραφεία της Goldman Sachs, 
στην Καλιφόρνια Στριτ 555, στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο στην 
ώρα μου, σώος και αβλαβής. Το κτίριο ήταν το δεύτερο ψηλό-
τερο στην πόλη και τα γραφεία της Goldman είχαν τζαμαρίες 
από το ταβάνι μέχρι το πάτωμα σε όλη την περίμετρο του τεσ-
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σαρακοστού πέμπτου ορόφου, με μαγευτική θέα στο Σαν Φραν-
σίσκο και στον Κόλπο. Ο χώρος σε εντυπωσιάζει και ταυτόχρο-
να σου προκαλεί δέος.

Ο πρώτος που συνάντησα εκεί ήταν εξίσου εντυπωσιακός 
αλλά καθόλου τρομακτικός: μια εκπληκτική γυναίκα, ανώτερη 
συνεργάτης* της Goldman και απόφοιτη του Στάνφορντ. Απο-
δείχτηκε ότι ο πατέρας της, πρώην εταίρος της Goldman Sachs, 
ήταν στο διοικητικό συμβούλιο του πανεπιστημίου. Κάναμε μια 
φιλική, άνετη συζήτηση. Μόλις είχε πάει στη Νότια Αφρική για 
το μήνα του μέλιτος και μιλήσαμε για τη χώρα. Μου έκανε πραγ-
ματικά εντύπωση το πόσο γνήσιοι και καλοσυνάτοι ήταν όσοι 
γνώρισα εκείνη τη μέρα. Είχα δώσει συνεντεύξεις και για άλλες 
τράπεζες –την Deutsche Bank, τη Salomon Smith Barney– όπου 
εκείνοι που έπαιρναν συνέντευξη ήταν επίσης εντυπωσιακοί, 
αλλά τους ενδιέφερε πολύ περισσότερο να σε πιάσουν αδιά-
βαστο σε δύσκολες οικονομικές ερωτήσεις παρά να σε γνωρί-
σουν. Οι άνθρωποι της Goldman Sachs δεν ήταν καθόλου έτσι.

Ο επόμενος που γνώρισα καθόταν στο γραφείο του στην αί-
θουσα συναλλαγών και είχε πολλή δουλειά για να σταματήσει, 
έτσι μου είπε: «Κάθισε στο σκαμνί δίπλα μου». Η κατάσταση έγι-
νε λίγο δύσκολη. Κατά πρώτον, ένα μικρό σκαμνί σε υποβαθμί-
ζει. Ουσιαστικά, κάθεσαι μαζεμένος δίπλα στον τύπο και είσαι 
σχεδόν έτοιμος να ρωτήσεις: «Παρακαλώ πολύ, μπορώ να κρυ-
φακούσω το τόσο σημαντικό τηλεφώνημα που κάνεις;» Δεύτε-
ρον, ήθελα να έχω την αμέριστη προσοχή του, ώστε να μπορεί 
να με κρίνει δίκαια. Η προσοχή όμως αυτού του τύπου δεν ήταν 
καθόλου αμέριστη: έτρωγε ένα σάντουιτς και ταυτόχρονα έκα-
νε πράξεις στο χρηματιστήριο, ενώ το τηλέφωνό του χτυπούσε 
συνεχώς.

* Associate: εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό μόνο, σε αντιδιαστο
λή προς τον εταίρο (partner), που έχει ποσοστό στα κέρδη της εται ρείας. 
(Σ.τ.Μ.)
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«Εντάξει», μου είπε. «Πλασάρισέ μου μια μετοχή».
Ευτυχώς, την περίμενα αυτή την ερώτηση και είχα προετοι-

μαστεί. Άρχισα να του πλασάρω τη NewsCorp. Κάτι συνέβαινε 
με τον Ρούπερτ Μέρντοχ εκείνη την εποχή. (Πάντα κάτι συμβαί-
νει με τον Ρούπερτ Μέρντοχ).

Το τηλέφωνο του τύπου χτύπησε ξανά. Με σταμάτησε υψώνο-
ντας το δάχτυλο και το σήκωσε. Κουβέντιασε με τον πελάτη για 
ένα λεπτό –άκουσα να συζητάνε για το σκορ ενός αγώνα μπά-
σκετ– και μετά εκτέλεσε μια πράξη. Τελικά, έκλεισε.

«Με συγχωρείς», είπε. «Συνέχισε».
Αυτό έγινε αρκετές φορές ακόμη όσο μιλούσα. Θα μπορού-

σα να σαστίσω ή να ενοχληθώ, αλλά παρέμεινα ήρεμος. Ήξε-
ρα ότι ο trader δε με ταλαιπωρούσε σκόπιμα. Αυτή ήταν η δου-
λειά του. Κι αν ήμουν τυχερός, μια μέρα θα την έκανα κι εγώ.

Εγώ και τέσσερις ακόμη από το Στάνφορντ περάσαμε τις πολλα-
πλές Σούπερ Ημέρες και μπήκαμε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης. 
Επειδή το Στάνφορντ ακολουθούσε το σύστημα των τριμήνων και 
όχι των εξαμήνων, φτάσαμε στη Νέα Υόρκη με μια βδομάδα κα-
θυστέρηση. Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι από τα άλλα πανε-
πιστήμια εκείνο το καλοκαίρι έμειναν σε φοιτητικές εστίες του 
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, εγώ όμως, επειδή έφτασα τόσο 
αργά, δεν μπόρεσα να βρω δωμάτιο σε εστία. Έτσι, νοίκιασα ένα 
δωμάτιο (μέσω Ίντερνετ, γουρούνι στο σακί) από μια οικογένεια 
που δεν την ήξερα, στον τρίτο όροφο ενός σπιτιού στην 96η Οδό, 
ανάμεσα στην Κολόμπους και στην Άμστερνταμ. Το νοίκι ήταν 
1.000 δολάρια το μήνα και δεν περιλάμβανε γεύματα. Η αμοι-
βή μου για κείνο το καλοκαίρι μετά τους φόρους θα ήταν 5.000 
δολάρια – πολύ καλός μισθός για εκπαιδευόμενο, αλλά όπως θα 
μάθαινα πολύ σύντομα, τα χρήματα εξατμίζονται πολύ γρήγορα 
στη Νέα Υόρκη. Χίλια δολάρια το μήνα για νοίκι φαίνονταν κά-
πως πολλά το 2000, αλλά ήταν το καλύτερο που κατάφερα να βρω 
μέσα σε τόσο στενά χρονικά περιθώρια. Δεν ήμουν καθόλου σί-
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γουρος για την ιδέα να ζω με μια οικογένεια που δεν είχα ξανα-
δεί ποτέ, αλλά σκέφτηκα: Εντάξει,	πόσο	άσχημα	μπορεί	να	είναι;

Η πτήση μου από το Σαν Φρανσίσκο είχε μεγάλη καθυστέρη-
ση. Υποτίθεται ότι θα προσγειωνόμουν στο αεροδρόμιο Κένε-
ντι στις 10:00 το βράδυ και κατέληξα να φτάσω στη 1:30 τη νύ-
χτα. Και η εκπαίδευση θα άρχιζε την επόμενη μέρα στις 7:00 το 
πρωί ακριβώς. Επιπλέον, έκανε ζέστη. Είχε πιάσει καλοκαίρι 
για τα καλά στη Νέα Υόρκη. Είχε 32 βαθμούς με υγρασία, μο-
λονότι ήταν τόσο αργά τη νύχτα. Πήρα ένα ταξί για το Μανχά-
ταν, έφτασα στο διαμέρισμα και χτύπησα το κουδούνι. Καμία 
απάντηση. Πήρα τηλέφωνο την οικογένεια – τίποτα. Χτύπησα 
πάλι το κουδούνι: τίποτα. Δεν ήξερα τι να κάνω· έτσι, περίμε-
να απ’ έξω μισή ώρα. Τελικά, η ώρα κόντευε 3:00 τη νύχτα, χτύ-
πησα πάλι και μου απάντησε ο σύζυγος από το θυροτηλέφωνο.

Όταν κατέβηκε κάτω για να μου ανοίξει, φορούσε ρόμπα και 
έδειχνε θολωμένος από τον ύπνο – και λιγάκι ενοχλημένος που 
είχα φτάσει τόσο αργά. Ανεβήκαμε στο διαμέρισμα, άνοιξε την 
πόρτα και διασχίσαμε το διάδρομο. Απόλυτη ησυχία. Και πολ-
λή ζέστη. Μου άνοιξε μια πόρτα και είπε: «Αυτό είναι το δωμά-
τιό σου».

Ήταν μικροσκοπικό και είχε έναν πράσινο καναπέ που έπια-
νε σχεδόν όλο το χώρο. «Πού είναι το κρεβάτι;» ρώτησα. «Ο κα-
ναπές γίνεται κρεβάτι», μου απάντησε. Δοκίμασα να τραβήξω 
το διπλωμένο στρώμα, αλλά ο καναπές βρήκε στον πίσω τοίχο 
και το κρεβάτι δεν μπορούσε να ανοίξει τελείως. Έτσι, ο σύζυ-
γος κι εγώ τον γυρίσαμε για να χωράει όταν άνοιγε. Τελικά, έπε-
σα για ύπνο ανοίγοντας πρώτα το ερκοντίσιον. Έδειχνε αντίκα 
και δούλευε σαν αντίκα. Έκανε τόσο πολύ θόρυβο, ώστε τελικά 
αποφάσισα να το κλείσω και να ανοίξω το παράθυρο.

Η οικογένεια είχε παράξενους κανόνες. Έπρεπε να κατα-
γράφω όλα μου τα τηλεφωνήματα. Μου είπαν επίσης: «Αν χρη-
σιμοποιήσεις το ψυγείο, πρέπει να καταγράψεις τι παίρνεις, ακό-
μη κι ένα ποτήρι πορτοκαλάδα».

«Μην ανησυχείτε, δε θα πάρω πορτοκαλάδα. Κατά πάσα πι-
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θανότητα, δε θα με βλέπετε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Θα δου-
λεύω συνέχεια», αποκρίθηκα.

Η αίθουσα συναλλαγών της Goldman Sachs στον πεντηκοστό 
όροφο της Νιου Γιορκ Πλάζα 1 ήταν ένας τεράστιος ανοιχτός 
χώρος με μέγεθος γηπέδου του ράγκμπι και πανοραμική θέα 
στο Μανχάταν. Υπήρχαν τζαμαρίες από το πάτωμα ως το ταβά-
νι, απ’ όπου έβλεπες το λιμάνι της Νέας Υόρκης, το Άγαλμα της 
Ελευθερίας, τους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Εμπορικού 
Κέντρου και τον ποταμό Χάτσον. Όμως η μακρινή εντυπωσιακή 
θέα επισκιαζόταν από τη συνεχή δραστηριότητα στη γιγάντια αί-
θουσα, όπου δούλευαν πεντακόσιοι με εξακόσιοι traders*. Τους 
έβλεπες να φωνάζουν όρθιοι, να χειρονομούν μανιασμένα, να 
μιλούν συγκεντρωμένοι στο τηλέφωνο, να τρέχουν, να περπα-
τούν, να χαμογελούν, να συνοφρυώνονται, να χοροπηδούν, να 
κάνουν παράξενα σήματα με τα χέρια. Εδώ γίνονταν συναλλα-
γές σε όλα, από την αρχική δημόσια προσφορά κάποιας περιζή-
τητης διαδικτυακής εταιρείας μέχρι μετοχές παλιάς οικονομίας 
όπως η General Motors και η Citigroup. Κι αυτές οι συναλλαγές 
δε γίνονταν για ιδιώτες επενδυτές, αλλά για τους μεγαλύτερους 
διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού, για συνταξιοδοτικά κεφά-
λαια, για κυβερνήσεις και για αντισταθμιστικά κεφάλαια απ’ όλο 
τον κόσμο. Όταν οι traders δεν ήταν σε κίνηση, παρέμεναν καρ-
φωμένοι στις οθόνες των υπολογιστών τους. Το καλοκαίρι του 
2000, όλοι σ’ εκείνον τον όροφο είχαν τρεις ή τέσσερις οθόνες, 
συν ένα ξεχωριστό τερματικό της Bloomberg για τα στοιχεία της 
αγοράς. (Σήμερα τα Στοιχεία Αγοράς της Bloomberg δε χρειά-
ζονται ξεχωριστό τερματικό. Απλώς εγκαθιστάς το απαραίτητο 
λογισμικό στον υπολογιστή σου και τα στοιχεία εμφανίζονται 
σ’ ένα παράθυρο στην οθόνη).

* Χρηματιστές. (Σ.τ.Μ.)
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Μπήκα σ’ εκείνον τον όροφο για πρώτη φορά έχοντας κοιμη-
θεί μόλις τρεις ώρες. Ένιωθα σαν να μου είχαν τρίψει τα μάτια 
με γυαλόχαρτο καθώς περπατούσα από τη στάση του μετρό στο 
κτίριο της Νιου Γιορκ Πλάζα 1, στη γωνία των οδών Γουότερ και 
Μπρόουντ, στο νότιο άκρο του Μανχάταν, περίπου ένα χιλιόμε-
τρο απόσταση από το Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο. Κρατώντας 
έναν καφέ έξτρα λαρτζ, κοίταξα τον τεράστιο πύργο που στέγα-
ζε το κέντρο συναλλαγών μετοχών της Goldman Sachs. Απίστευ-
το,	σκέφτηκα. Κατάφερα	να	φτάσω	στη	Γουόλ	Στριτ.	Δεν	υπάρ-
χει	τίποτα	μεγαλύτερο	ή	καλύτερο.

Οι εκπαιδευόμενοι που έφτασαν μια βδομάδα αργότερα οδη-
γήθηκαν σε κάποια αίθουσα για την εισαγωγική παρουσίαση από 
το Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων. Θυμάμαι ότι μπήκα και είδα και 
μερικούς άλλους που γνώριζα από το Στάνφορντ. Η ατμόσφαιρα 
έμοιαζε ηλεκτρισμένη. Ήταν η πρώτη εμπειρία όλων μας από 
τη Γουόλ Στριτ. Τριγυρίζαμε μέσα στο δωμάτιο και μιλούσαμε 
με έξαψη. Εκείνοι του Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων μάς έδω-
σαν μια στοίβα έντυπα να συμπληρώσουμε, τους λογαριασμούς 
μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Goldman Sachs και μια 
ταμπέλα με το όνομά μας. Οι ταμπέλες ήταν πλαστικοποιημέ-
νες κάρτες με έντονο πορτοκαλί περιθώριο, τις κρεμούσες από 
το λαιμό μ’ ένα επίσης έντονο πορτοκαλί κορδόνι, κι έγραφαν 
το όνομά μας και εκείνο του πανεπιστημίου μας με μεγάλα μαύ-
ρα γράμματα. Μας είπαν κατηγορηματικά ότι έπρεπε να φορά-
με την ταμπέλα στο λαιμό όσο θα είμαστε μέσα στην εταιρεία. 
Όποιος δεν το έκανε θα έβρισκε μεγάλο μπελά. Η εταιρεία ήθε-
λε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποιοι είναι οι εκπαι-
δευόμενοι στην αίθουσα συναλλαγών.

Η Goldman είχε ένα θερινό πρόγραμμα εκπαίδευσης για 
κάθε τμήμα της: στο Τμήμα Μετοχών (Equities), στο Τμήμα Στα-
θερού Εισοδήματος, Νομισμάτων και Εμπορευμάτων ή ΣΕΝΕ 
(Fixed Income, Currency and Commodities), στο Τμήμα Δια-
χείρισης Επενδύσεων, στο Τμήμα Έρευνας και ούτω καθεξής. 
Όταν πέρασα τις συνεντεύξεις, μου πρόσφεραν δύο επιλογές: 
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ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στις Μετοχές στη Νέα Υόρκη κι 
ένα στη Διαχείριση Επενδύσεων στο Σικάγο. Είχα μάθει κάτι για 
τη διαχείριση ιδιωτικής περιουσίας το προηγούμενο καλοκαίρι 
στην Paine Webber. Είναι πιο αργή δουλειά, πιο μικρό περιβάλ-
λον κι έχεις να κάνεις με άτομα. Για μένα το συναρπαστικό στη 
Γουόλ Στριτ ήταν τα μεγάλα ψάρια, οι οργανισμοί. Έτσι, προ-
τίμησα τις Μετοχές. Ήθελα την πραγματική εμπειρία από την 
αίθουσα συναλλαγών, να τα βγάζω πέρα σ’ ένα περιβάλλον με 
φρενήρεις ρυθμούς, να φωνάζω μέσα στην αίθουσα. Με το πέ-
ρασμα του χρόνου, θα εκπλήρωνα την επιθυμία μου.

Όταν μπαίνει ένας εκπαιδευόμενος σ’ εκείνη την αίθουσα, 
νιώθει ρίγος, δέος και σάστισμα μαζί. Η αίθουσα συναλλαγών 
δεν είναι περιβάλλον για όλους, εμένα όμως μου άρεσε αμέσως. 
Κοίταξα γύρω και μου άρεσε η ενέργεια που υπήρχε, το χάος, 
οι φωνές, η ένταση. Μου άρεσε ότι εκεί μέσα άλλαζαν χέρια δι-
σεκατομμύρια δολάρια ανάμεσα στους μεγαλύτερους και εξυ-
πνότερους επενδυτές στον κόσμο. Ήθελα απεγνωσμένα να κα-
ταλάβω αυτόν τον κόσμο και να γίνω μέρος του. Δε με τρόμαξε. 
Ίσως έπρεπε να με τρομάξει, ένιωθα όμως σαν στο σπίτι μου.

Την πρώτη μέρα μετά την πρώτη «Ανοιχτή συνάντηση», άρ-
χισε η διαδικασία των «ταχυραντεβού». Υπήρχαν καμιά τρια-
νταριά ομάδες ή «γραφεία» στην αίθουσα, που είχαν γύρω στα 
δεκαπέντε άτομα το καθένα: έναν εταίρο, δύο ή τρεις διευθυ-
ντές, μισή ντουζίνα αντιπροέδρους, τρεις συνεργάτες και τρεις 
αναλυτές. Οι εβδομήντα πέντε εκπαιδευόμενοι χωρίστηκαν σε 
ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων και στη διάρκεια του κα-
λοκαιριού οι μικρές μας ομάδες δούλευαν εναλλάξ με όσο το δυ-
νατόν περισσότερα γραφεία, με τον καθένα μας να κουβαλά ένα 
μικρό μαύρο πτυσσόμενο σκαμνί. Αυτό το έλεγαν παρακολού-
θηση. Περνούσαμε δύο ή τρεις μέρες παρακολουθώντας κάθε 
τμήμα, προσπαθώντας να μάθουμε τι κάνει, προσπαθώντας να 
βοηθήσουμε και όχι απλώς να μπλέκουμε στα πόδια τους.

Το σκαμνί είναι μεγάλη ιστορία. Βασικά, το κουβαλούσες 
συνέχεια μαζί σου, καθώς δεν υπήρχαν περισσευούμενα καθί-
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σματα στα γραφεία συναλλαγών. Το πτυσσόμενο σκαμνί όμως, 
μαζί με τη μεγάλη πορτοκαλιά κάρτα με το πορτοκαλί κορδό-
νι, ήταν επίσης μια ένδειξη θέσης: έδειχνε ότι είσαι πληβείος, 
αρχάριος, πιτσιρικάς. Είναι από τη φύση του μειωτικό. Το σκα-
μνί, όταν το άνοιγες, είχε ύψος μόλις σαράντα πέντε εκατοστά. 
Οπότε, καθόσουν δίπλα και λίγο πιο χαμηλά από τον υπερυψω-
μένο πωλητή ή τον trader ή τον sales trader*, μοιάζοντας με λού-
στρο, ενώ αυτός ή αυτή διεκπεραίωνε κάποια εντυπωσιακή και 
μυστηριώδη δουλειά.

Και για να γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσα η υπόθεση, υπήρ-
χε μόνιμη έλλειψη σκαμνιών. Άγνωστο αν γινόταν σκόπιμα εκ 
μέρους της διοίκησης, κάτι σαν δαρβίνειες μουσικές καρέκλες 
με σκοπό να διαχωριστούν οι αδύναμοι από τους δυνατούς. Πά-
ντως, στην αρχή της μέρας, οι εκπαιδευόμενοι άρπαζαν όλα τα 
διαθέσιμα σκαμνιά και πάντα μερικοί έμεναν με άδεια χέρια. 
Αυτό σε έφερνε σε δύσκολη θέση, ιδιαίτερα αν, ενώ ήσουν χω-
ρίς σκαμνί, κάποιος trader σου έλεγε τις μαγικές λέξεις: «Έλα, 
κάθισε δίπλα μου». Τότε ζητούσες συγγνώμη κι άρχιζες να τρέ-
χεις σαν τρελός για να ζητιανέψεις, να δανειστείς ή να βουτή-
ξεις ένα σκαμνί. (Υπήρχαν όμως μερικές κρυψώνες στην αί-
θουσα συναλλαγών, κυρίως ένα αποθηκευτικό ντουλάπι, όπου 
μερικές φορές έβρισκες ένα με δύο εφεδρικά).

Η εκπαίδευση ήταν τρομερά απαιτητική. Ερχόσουν για δου-
λειά στις 5:45 ή στις 6:00 ή στις 6:30 το πρωί, όποτε σου έλεγε 
το τμήμα που παρακολουθούσες. Όλη τη μέρα έκανες ό,τι μπο-
ρούσες για να φανείς χρήσιμος. Το πώς περνούσες το χρόνο 
σου –και κατά πόσο κατάφερνες τελικά να φανείς όντως χρή-
σιμος– εξαρτιόταν από την επινοητικότητά σου. Επειδή δεν εί-
χαμε περάσει τις εξετάσεις της Σειράς 7 (την εξέταση που επι-

* Συνδυασμός πωλητή και trader, που επικοινωνεί με τα γραφεία συ-
ναλλαγών (dealing desks) μεγάλων πελατών (θεσμικών επενδυτών, αντι-
σταθμιστικών κεφαλαίων κτλ.) (Σ.τ.Μ.)
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βάλλουν οι κανονισμοί για όποιον δουλεύει στη Γουόλ Στριτ), 
δε μας επιτρεπόταν να κάνουμε συναλλαγές. Δεν μπορούσαμε 
να μιλήσουμε με πελάτες. Δεν μπορούσαμε να απαντήσουμε σε 
τηλέφωνα. Και ενώ δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα αυτά, 
ήμαστε εκεί, ανάμεσα σε τρομερά απασχολημένους επαγγελμα-
τίες, στη μέση μιας τεράστιας αίθουσας συναλλαγών. Για ένα θε-
ρινό εκπαιδευόμενο υπάρχει μια πολύ λεπτή διαχωριστική γραμ-
μή ανάμεσα στο να είναι νεκρό βάρος –απλώς να κάθεται εκεί 
και να ενοχλεί τους traders– και στο να προσπαθεί να αποδεί-
ξει ότι μπορεί να κάνει κάτι που μετράει.

Ακόμη και το να καταλάβεις πού έπρεπε να πας ήταν δύ-
σκολο στην αρχή. Τα γραφεία δεν είχαν ταμπέλες που να λένε 
«Τμήμα Συναλλαγών Αναδυόμενων Αγορών» ή «Τμήμα Συναλ-
λαγών Λατινικής Αμερικής» ή «Τμήμα Συναλλαγών Αμερικα-
νικών Μετοχών». Χρειαζόταν να ρωτήσεις για να σου δώσουν 
οδηγίες. Έπρεπε να φτιάξεις χάρτες μόνος σου για να μη χάνε-
σαι μέσα στη ζούγκλα.

Γενικά, όφειλες να είσαι πολύ επινοητικός και δημιουργικός. 
Το να κάνεις κάτι χρήσιμο ως εκπαιδευόμενος συχνά άρχιζε με 
το να φέρνεις καφέ στο τμήμα κάθε μέρα. Συχνά, οι εκπαιδευό-
μενοι έφερναν στους traders πρωινό και μεσημεριανό. Έπαιρνες 
κυριολεκτικά χαρτί και στιλό, ρωτούσες ένα ένα τα δέκα ή δε-
καπέντε άτομα του τμήματος και έπαιρνες τις παραγγελίες τους. 
Είναι ίσως παράξενο ως ιδέα, αλλά στη Γουόλ Στριτ η προσο-
χή στη λεπτομέρεια θεωρείται ένδειξη για το πώς τα πάει ένας 
στη δουλειά του. Αν κάποιος κάνει συνέχεια λάθη στις παραγ-
γελίες για το μεσημεριανό, στην πορεία μάλλον θα κάνει λάθη 
και σε κάτι άλλο.

Θυμάμαι ένα διευθυντή –μερικά χρόνια αφότου είχα αρχί-
σει να δουλεύω στην εταιρεία– που ήταν πολύ σχολαστικός με 
τις παραγγελίες που έδινε για το μεσημεριανό του. Δεν έτρωγε 
κρεμμύδια και ορισμένα άλλα πράγματα. Μια μέρα ζήτησε από 
κάποιον εκπαιδευόμενο να του φέρει ένα σάντουιτς με τυρί τσέ-
νταρ, κι αυτός γύρισε με μια σαλάτα με τυρί τσένταρ. Ο εκπαι-
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δευόμενος του την έδωσε περήφανα: «Να και η σαλάτα σου με 
τυρί τσένταρ». Καθόμουν δίπλα στο διευθυντή και θυμάμαι καλά 
το περιστατικό. Ο διευθυντής άνοιξε το δοχείο, κοίταξε τη σα-
λάτα, μετά τον εκπαιδευόμενο, έκλεισε το δοχείο και το πέταξε 
στο καλάθι των αχρήστων. Ήταν λίγο σκληρή κίνηση, αλλά κι 
ένα καλό μάθημα. Μετά ο διευθυντής αστειεύτηκε με τον εκπαι-
δευόμενο για ό,τι είχε γίνει. Δεν το έκανε θέμα. Ο εκπαιδευό
μενος είχε πάρει το μάθημά του.

Υπήρχαν διάφοροι τρόποι για να βοηθήσεις ως εκπαιδευό-
μενος: να εκτελείς σωστά τις παραγγελίες στο φαγητό, να βγά-
ζεις φωτοαντίγραφα, αλλά ιδιαίτερα να γίνεσαι δημιουργικός 
στην προσπάθεια να βρεις κάποια δουλειά να κάνεις. Αν ένας 
εκπαιδευόμενος άκουγε έναν πωλητή ή έναν trader να λέει: «Ο 
πελάτης μου ενδιαφέρεται για μετοχές βιοτεχνολογίας», αν είχε 
πρωτοβουλία, μπορούσε να πει: «Τι θα ’λεγες να κάνω μια έρευ-
να στις μετοχές βιοτεχνολογίας; Θα βοηθούσε;» Μερικοί στην 
Goldman ανταποκρίνονταν με ενθουσιασμό σε τέτοιες πρωτο-
βουλίες, κάτι πολύ σημαντικό για τον εκπαιδευόμενο, γιατί τότε 
μπορούσε να δείξει ότι ήταν ικανός να κάνει καλή δουλειά. Ενώ 
αν περνούσες τη μέρα σου απλώς κουβεντιάζοντας με τα μέλη 
του τμήματος, υπήρχε ένας πολύ σοβαρός κίνδυνος να θεωρη-
θείς άχρηστος και ενοχλητικός. Από την άλλη όμως, υπήρχαν 
και ορισμένοι που ήταν ιδιοφυΐες σε αυτόν τον τομέα. Μερικοί 
εκπαιδευόμενοι, όπως ο φίλος μου ο Μαρκ Μαλρόνεϊ, πήραν 
τη δουλειά εν μέρει χάρη στην έμφυτη ικανότητά τους να κερ-
δίζουν τους άλλους.

Υπήρχε λόγος που τα σκαμνιά ήταν πτυσσόμενα: κάθε τόσο 
έπαιρνες το σκαμνί σου και πήγαινες κάπου αλλού. Δεν καθό-
σουν απλώς στα πόδια ενός trader όλη μέρα. Κάθε μέρα όλο 
εκείνο το καλοκαίρι γίνονταν παρουσιάσεις και συζητήσεις που 
έπρεπε να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι. Μπορεί να ερ-
χόταν κάποιος και να μιλούσε για τα παράγωγα. Ένας άλλος 
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ίσως συζητούσε τους διάφορους ρόλους στις συναλλαγές μετο-
χών: ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στον πωλητή και τον sales 
trader; Πώς γίνεσαι καλός σε καθέναν από τους συγκεκριμέ-
νους ρόλους;

Ο σκοπός των ομιλιών ήταν να μας επιμορφώσουν, αλλά και 
να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε μέσα μας σε ποιο τομέα 
θέλαμε να δουλέψουμε. Δεν είναι όλοι κατάλληλοι για traders. 
Δεν είναι όλοι κατάλληλοι για πωλητές. Δεν αρέσουν σε όλους 
τα ομόλογα. Σε μερικούς αρέσουν οι μετοχές περισσότερο από 
τα ομόλογα. Όσοι ήταν καλοί στα μαθηματικά συνήθως γίνο-
νταν traders ή «quants»*, που είναι επίσης γνωστοί ως «strats», 
από το «strategists»**. Όσοι ήταν καλοί στον αθλητισμό συνή-
θως γίνονταν επιθετικοί traders ή εξωστρεφείς πωλητές. Εμείς 
οι υπόλοιποι πέφταμε κάπου ενδιάμεσα κι έπρεπε να αποφα-
σίσουμε. Όμως σε όλους έπρεπε να αρέσει η σκληρή δουλειά.

Πάντα κάποια στιγμή μέσα στη μέρα, ενώ έκανες «ταχυρα-
ντεβού» και ήσουν σ’ ένα γραφείο, ερχόταν η ώρα για μία από 
τις υποχρεωτικές ομιλίες. Τότε, άρχιζες μια δύσκολη διαπραγ-
μάτευση με το διευθυντή ή τον αντιπρόεδρο με τον οποίο καθό-
σουν. Έπρεπε να πεις: «Λυπάμαι, αλλά είναι ανάγκη να φύγω 
για να παρακολουθήσω την τάδε ομιλία», ακριβώς τη στιγμή που 
δούλευες σε κάτι που ο άλλος το χρειαζόταν γρήγορα, όπως το 
να στήσεις ένα φύλλο εργασίας. Όμως ήσουν υποχρεωμένος να 
παρακολουθήσεις αυτές τις ομιλίες. Έπαιρναν πάντα απουσίες 
και αξιολογούσαν τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σου. Ήταν 
κι αυτή άλλη μια δύσκολη κατάσταση που έπρεπε να διαχειρι-
στείς. Δεν υπήρχαν ξεκάθαροι κανόνες για να τα καταφέρεις 
και ήσουν συνεχώς υπό αξιολόγηση.

Εκτός από την πολύ γεμάτη μέρα μας, συχνά μας έδιναν με-
γάλες εργασίες για να τις κάνουμε μετά τη δουλειά – για παρά-

* Από το «quantitative analyst», ποσοτικός αναλυτής. (Σ.τ.Μ.)
** «Στρατηγιστής» ή στρατηγικός αναλυτής. (Σ.τ.Μ.)



ΓΙΑΤΙ		ΕΦΥΓΑ		ΑΠΟ		ΤΗΝ		GOLDMAN		SACHS	 35

© Greg Smith, 2012 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2013

δειγμα, μια εικοσασέλιδη παρουσίαση για τα υπέρ και τα κατά 
του Νόμου ΓκλαςΣτίγκαλ. Δεν υπήρχε χρόνος την ημέρα για να 
κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσες βέβαια να το σκάσεις για πέ-
ντε ώρες και να τη γράψεις. Έτσι, είχες μόνο τις ώρες αφότου 
έφευγαν όλοι από τη δουλειά –συνήθως γύρω στις 7:00 μ.μ.– και 
τα σαββατοκύριακα. Δεν ήταν ασυνήθιστο να δουλεύεις μέχρι 
τα μεσάνυχτα τις εργάσιμες μέρες, ούτε να έρχεσαι στο γραφείο 
το Σάββατο ή την Κυριακή ή και τα δύο. (Δουλέψαμε σκληρά 
εκείνο το καλοκαίρι, αλλά διασκεδάσαμε κιόλας. Στον πολύτι-
μο ελεύθερο χρόνο μας, εμείς οι εκπαιδευόμενοι εξερευνού-
σαμε την πόλη, άλλοτε όλοι μαζί, άλλοτε σε ομάδες. Τα σαββα-
τοκύριακα πηγαίναμε συχνά σε κλαμπ. Την 4η Ιουλίου, πολλοί 
από μας πήγαμε μέχρι τον ποταμό Ιστ για να δούμε τα πυροτε-
χνήματα. Υπήρχαν και ειδύλλια. Δύο ζευγάρια που γνωρίστη-
καν σ’ εκείνο το θερινό πρόγραμμα κατέληξαν να παντρευτούν 
μερικά χρόνια αργότερα).

Κάθε βδομάδα έπρεπε να καταγράψεις σε έναν κατάλογο πέ-
ντε άτομα με τα οποία είχες κάνει «ταχυραντεβού». Μετά αξιο-
λογούσαν την απόδοσή σου. Τις εβδομαδιαίες αξιολογήσεις τις 
συγκέντρωναν και τις αρχειοθετούσαν και στα μισά του καλο-
καιριού καθόσουν με τον επικεφαλής του προγράμματος εκπαί-
δευσης για μιαν αξιολόγηση απόδοσης. (Το καλοκαίρι του 2006 
διηύθυνα εγώ το πρόγραμμα· έτσι, ήμουν εγώ ο αξιολογητής). 
Ο διευθυντής έλεγε: «Πιστεύουν ότι αυτά τα πράγματα τα κά-
νεις καλά. Αυτό πρέπει να το κάνεις καλύτερα. Σ’ αυτό το ση-
μείο πρέπει να αλλάξεις τη στάση σου. Αυτές είναι οι αδυναμίες 
σου». Η κριτική που μου έκαναν στα μέσα του καλοκαιριού ήταν 
πολύ γενική. (Αργότερα έμαθα ότι είναι καλό σημάδι). Μου εί-
παν κάτι όπως: «Είσαι πολύ έξυπνος, αλλά πρέπει να γίνεις πιο 
επιθετικός για να πάρεις τη δουλειά» – που σήμαινε ότι όφειλα 
να γίνω πιο δυναμικός, να πλησιάζω διάφορους και να τους συ-
στήνομαι, να παρακολουθώ traders και πωλητές.

Ένα αντίστροφο σχόλιο μπορεί να γινόταν για κάποιον εκ-
παιδευόμενο που ήταν πολύ επιθετικός και ενοχλούσε τους 
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traders, κάνοντάς τους να πουν: «Ποιος νομίζει ότι είναι αυτός 
ο τύπος;» Υπάρχει μια φημισμένη ιστορία για ένα θερινό εκ-
παιδευόμενο από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Χάρ-
βαρντ που πλησίασε μια εταίρο, την επικεφαλής των Συναλλαγών 
Κρατικών Ομολόγων εκείνη την εποχή –μια μικρόσωμη Αμερι-
κανοκινέζα που φημιζόταν ως η πιο σκληρή trader στην αίθου-
σα– και τη ρώτησε: «Θα σε πείραζε να σε παρακολουθώ;» Ήταν 
λάθος. Ο εκπαιδευόμενος έπρεπε να είχε μάθει τη φήμη της. Δε 
θα το καταλάβαινες από την όψη της, αλλά όλοι τη φοβούνταν. 
Κι εκείνο που σίγουρα δεν ήξερε ο εκπαιδευόμενος ήταν ότι τη 
στιγμή ακριβώς που επέλεξε για να της κάνει την ερώτηση, στις 
8:30 π.μ. μια συγκεκριμένη Παρασκευή του Ιουλίου, ήταν ακρι-
βώς η στιγμή που έβγαιναν τα στοιχεία για τη μη αγροτική απα-
σχόληση, που σήμαινε ότι ήταν η πιο σημαντική μέρα του μήνα 
για τη συγκεκριμένη trader. Αγρίεψε και τον έβρισε. «Ποιος 
διάολο νομίζεις ότι είσαι; Δεν ξέρεις ότι βγαίνουν τα οικονομι-
κά στοιχεία; Φύγε από δω!» Τελικά, ο τύπος δέχτηκε και επί-
σημη επίπληξη. Ο τρόπος που σκέφτονται στην Goldman για τέ-
τοια πράγματα είναι: Αυτός	ο	τύπος	έχει	κακή	κρίση.	Έπρεπε	
να	το	ξέρει	ότι	βγαίνουν	τα	στοιχεία. Από την άλλη όμως, μπο-
ρεί να έμαθε το μάθημά του και ίσως η κρίση του να ήταν μια 
χαρά. Πάντως, δεν του πρόσφεραν δουλειά πλήρους απασχό-
λησης στην Goldman Sachs.

Έμαθα ότι η επιτυχία στην Goldman, τόσο στο πρόγραμμα 
θερινής εκπαίδευσης όσο και αργότερα, εξαρτιόταν πολύ πε-
ρισσότερο από τη σωστή κρίση παρά από τη γνώση. Έβλεπες 
τα εξυπνότερα παιδιά στον κόσμο –μπορεί να είχαν πάρει 1.600 
στο SAT ή να είχαν αποφοιτήσει πρώτοι από το Χάρβαρντ– να 
πηγαίνουν στην Goldman Sachs, να τα κάνουν θάλασσα και να 
τους απολύουν την πρώτη χρονιά. Ήταν κάτι που γινόταν συνέ-
χεια. Και ο λόγος είναι ότι δεν μπορείς να διδάξεις σε κάποιον 
απλώς θέματα κρίσης.

Αρκετοί εκπαιδευόμενοι πήραν πόδι εκείνο το καλοκαίρι. 
Έπειτα από πέντε ή έξι βδομάδες έδιωξαν έναν τύπο από το 
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Πρίνστον για απειθαρχία: σε πολλές περιπτώσεις είχε ψιθυρίσει 
σαρκαστικά σχόλια σε διευθυντές. Μετά ήταν ένας άλλος εκπαι-
δευόμενος –κάποιος από το Χάρβαρντ που τελικά έγινε επαγ-
γελματίας παίχτης διαδικτυακού πόκερ– που έδειξε μια πραγ-
ματικά απίστευτη έλλειψη κρίσης.

Το περιστατικό έγινε προς το τέλος του καλοκαιριού, σε μια 
εκδρομή (για δημιουργία ομαδικού πνεύματος) στο Πολιτεια-
κό Πάρκο Μπέαρ Μάουντεν, γύρω στα ογδόντα χιλιόμετρα βό-
ρεια της πόλης. Ήταν Παρασκευή, τέλη Ιουλίου, και όλοι εί-
χαν εορταστική διάθεση. Στην αρχή του καλοκαιριού μάς είχαν 
μοιράσει ένα σάκο γυμναστηρίου της Goldman Sachs γεμάτο με 
διάφορα πράγματα με το λογότυπο της εταιρείας: πορτοφόλι, 
τισερτ, αντηλιακό, γυαλιά ηλίου, σαγιονάρες. Και ήταν η μέρα 
που θα παίρναμε μαζί μας το σάκο και θα διαφημίζαμε τα χρώ-
ματα της Goldman.

Στην εκδρομή χωριστήκαμε σε δώδεκα ομάδες των έξι και κά-
ναμε διάφορα αγωνίσματα: κωπηλασία, τρίποδους αγώνες, σπα-
ζοκεφαλιές και ούτω καθεξής. Το τελευταίο αγώνισμα της μέρας 
ήταν να γράψουμε ένα τραγούδι –ακούγεται βλακεία και είναι– 
που οι στίχοι του να δείχνουν τι είχαμε μάθει το καλοκαίρι. Και 
ο τύπος από το Χάρβαρντ κατάφερε με κάποιο τρόπο να πείσει 
την ομάδα του να γράψουν ένα τραγούδι ραπ σε στιλ Έμινεμ.

Κακή ιδέα.
Υπήρχαν δύο προσβλητικοί στίχοι στο τραγούδι. Ο ένας αφο-

ρούσε τον Βαλ Καρλότι, τον τρομακτικό αντιπρόεδρο που διηύ
θυνε τις «Ανοιχτές συναντήσεις» και συμμετείχε στον καθορι
σμό της μοίρας μας. Ο στίχος έλεγε κάτι του τύπου: «Dotty, dotty, 
I want to shoot Val Carlotti with my shotty»*. Έμειναν όλοι με 
ανοιχτό το στόμα.

Και μετά, σαν κερασάκι στην τούρτα, ο τύπος από το Χάρ-

* Σε ελεύθερη μετάφραση: «Είμαι παλαβός, παλαβός, θέλω να ρίξω 
στον Βαλ Καρλότι μ’ ένα τρίφυλλο». (Σ.τ.Μ.)
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βαρντ και η ομάδα του συνέχισαν να ραπάρουν λέγοντας ότι ήθε-
λαν να κοιμηθούν με όλες τις γκόμενες του Τμήματος Ανθρώ-
πινων Πόρων, αναφέροντας ονομαστικά τις δύο πιο όμορφες.

Όλοι είχαν μείνει εμβρόντητοι. Πρώτον, γιατί στην ευχή να 
το κάνει ο τύπος; Και, δεύτερον, πώς είχε πείσει τους άλλους 
στην ομάδα του να το δεχτούν;

Οι προοπτικές πρόσληψης της ομάδας μειώθηκαν κάθετα.
Ο Τζος, ο γιος του δισεκατομμυριούχου επενδυτή, διέπραξε 

επίσης μια σειρά από εντυπωσιακά λάθη κρίσης. Οι εκπαιδευό
μενοι είχαμε ένα δωμάτιο στον τεσσαρακοστό πρώτο όροφο που 
λεγόταν «Βάλτος». Έπρεπε να κατεβείς στο ισόγειο και να πά-
ρεις άλλο ασανσέρ για να ανεβείς εκεί. Ήταν ο χώρος μας. Ο 
«Βάλτος» είχε γύρω στις δέκα σειρές κομπιούτερ που τα χρησι-
μοποιούσαμε για να δουλέψουμε ή να ελέγξουμε το email μας ή 
να σερφάρουμε στο Ίντερνετ, αφού συνήθως δεν υπήρχαν δια-
θέσιμοι υπολογιστές στην αίθουσα συναλλαγών. Ένα απόγευμα, 
ο Τζος έφτιαξε ένα αυτοσχέδιο κρεβάτι ενώνοντας τρεις καρέ-
κλες, ξάπλωσε εκεί και το έριξε στον ύπνο στη μέση της μέρας. 
Και για πολύ κακή του τύχη, ένας αντιπρόεδρος διάλεξε εκείνη 
ακριβώς τη στιγμή να περάσει από το «Βάλτο»…

Στη συνέχεια ο Τζος κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό του. 
Διέπραξε μια γκάφα που είχε ως αποτέλεσμα να επιβάλλεται μέ-
χρι και σήμερα ακόμη ένας κανόνας στους θερινούς εκπαιδευό-
μενους της Goldman: όταν είσαι μέσα σε ασανσέρ, δε μιλάς. Δεν 
έχει σημασία τι έχεις να πεις – κάποιο αστείο ίσως ή ένα σχόλιο 
για τον καιρό. Απλώς κράτα το στόμα σου κλειστό. Απλούστατα 
δεν ξέρεις ποιος μπορεί να είναι στο ασανσέρ μαζί σου. Ο Τζος 
πήρε αυτό το μάθημα με επώδυνο τρόπο. Ανέβαινε μέσα σ’ ένα 
γεμάτο ασανσέρ τη μέρα που θα ερχόταν ο επικεφαλής του γρα-
φείου του Σικάγου για να μιλήσει στους εκπαιδευόμενους, κι όταν 
κάποιος το ανέφερε, ο Τζος απάντησε: «Ο επικεφαλής του γρα-
φείου του Σικάγου; Ποιος δίνει δεκάρα για τον επικεφαλής του 
γραφείου του Σικάγου;» Και, ναι, το μαντέψατε. Ο επικεφαλής 
του γραφείου του Σικάγου βρισκόταν μέσα στο ασανσέρ.
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Ο Τζος είναι εξαιρετικός τύπος, τον συμπαθούσαν όλοι στο 
πρόγραμμα και δεν προσπάθησε ποτέ να εκμεταλλευτεί το γε-
γονός ότι είναι γιος ενός ισχυρού επενδυτή. Αλλά δεν τον κρά-
τησαν στην Goldman. Τελικά, έγινε επιτυχημένος δικηγόρος.

Στην αρχή του καλοκαιριού μάς είπαν ότι μόνο οι μισοί θα περ-
νούσαν από το πρόγραμμα και θα τους πρόσφεραν δουλειά. Τε-
λικά, αποδείχτηκε ότι το ποσοστό πλησίαζε το 40 τοις εκατό. Τα 
περισσότερα γραφεία προσλάμβαναν μόνο έναν ή σε ελάχιστες 
περιπτώσεις δύο. Αυτό σήμαινε ότι στο τέλος του καλοκαιριού, 
από τους εβδομήντα πέντε που ήμαστε, θα έκαναν προσφορά 
περίπου στους τριάντα πέντε.

Όλοι το ήξεραν. Η διοίκηση φρόντιζε με μεγάλη προσοχή να 
μη δίνει ακριβείς αριθμούς, αλλά μας έδιναν σαφώς την εντύπω-
ση ότι τελικά θα προσλαμβάνονταν λιγότεροι από τους μισούς. 
Ήθελαν να διατηρήσουν την πίεση, χωρίς όμως να δημιουργή-
σουν μια κατάσταση ανταγωνισμού με πισώπλατα μαχαιρώμα-
τα, όπου θα αρχίζαμε να φερόμαστε μοχθηρά ο ένας στον άλλο. 
Μας έλεγαν συνέχεια πόσο σημαντική είναι η ομαδική δουλειά.

Από την άλλη, όλοι οι εκπαιδευόμενοι ήταν έξυπνοι. Ξέραμε 
ότι δε θα προσληφθούμε όλοι. Έτσι, έπρεπε να κινείσαι πάνω σε 
μια λεπτή γραμμή: να είσαι ομαδικός παίχτης και να μη γίνεσαι 
κακός, αλλά ταυτόχρονα να προωθείς τα δικά σου συμφέροντα 
και να προσπαθείς να εξασφαλίσεις μια θέση, γιατί σε τελική 
ανάλυση ήμαστε σε ανταγωνισμό. Περιέργως, εκείνη την άνοι-
ξη είχε αρχίσει η εκπομπή ριάλιτι Survivor και συχνά νιώθαμε 
σαν να κάναμε κάτι αντίστοιχο στην πραγματικότητα.

Όλοι το γνώριζαν, αλλά κανείς δεν το έλεγε στα ίσια: ήσουν 
σε ανταγωνισμό με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σου. Καθώς 
περνούσε το καλοκαίρι, αποκτούσες σιγά σιγά μια αίσθηση για 
το τι ενδιέφερε τον καθένα, ποια γραφεία κυνηγούσε και μετά 
καθόσουν κι έκανες τους υπολογισμούς σου. Ας πούμε ότι υπήρ-
χαν είκοσι που τους άρεσε ένα συγκεκριμένο τμήμα, αλλά θα 
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προσλάμβανε μόνο έναν – ποιες ήταν οι πιθανότητες εδώ; Έπρε-
πε να πας σ’ ένα τμήμα που σε ενδιέφερε λιγότερο, αλλά είχες 
περισσότερες πιθανότητες να προσληφθείς; Θυμάμαι μια κοπέλα 
από το Στάνφορντ που έχασε σ’ αυτό το παιχνίδι: κυνηγούσε ένα 
τμήμα όπου εννιά άτομα ανταγωνίζονταν για δύο θέσεις. Στατι-
στικά δεν ήταν καλή περίπτωση, αλλά ένιωθε σίγουρη ότι θα τα 
καταφέρει. Τελικά, όμως, η υπόθεση κρίθηκε στην προσωπικό-
τητα, κι είχαν συμπαθήσει δύο άλλους πιο πολύ. Επίσης, παίζει 
ρόλο η τύχη. Μπορεί τη μέρα που η κοπέλα γνώρισε το διευθυ-
ντή, εκείνος να μην είχε πιει ακόμη τον καφέ του.

Όμως αυτό που βελτίωνε τις πιθανότητές σου να πάρεις μια 
περιζήτητη θέση ήταν να βρεις ένα μέντορα – κάποιον που θα 
σε συμπαθούσε, είχε πολύ καλή γνώμη για σένα, ήθελε να δου-
λέψει μαζί σου, να γίνει μέντοράς σου. Κανείς δεν το έλεγε κα-
θαρά, αλλά αυτή ήταν η ουσία του προγράμματος εκπαίδευσης. 
Στην αρχή σε μπέρδευε. Δεν ήξερες σίγουρα αν έτρεχες σε μα-
ραθώνιο –δέκα βδομάδες είναι μεγάλο διάστημα– ή σε αγώνα 
ταχύτητας. Ποιος ήταν ο μακροπρόθεσμος στόχος; Να προσλη-
φθείς. Πώς; Βραχυπρόθεσμα, έπρεπε να εντυπωσιάσεις. Και δεν 
ήξερες ποτέ ποιος ήταν εκείνος που θα σήκωνε το χέρι του και 
θα έλεγε: «Πρέπει να προσλάβουμε τον Γκρεγκ Σμιθ». Χρεια-
ζόσουν κάποιον να σε υποστηρίξει.

Πολλοί εκπαιδευόμενοι είχαν τη λανθασμένη αντίληψη ότι 
αν έκαναν καλή δουλειά το καλοκαίρι, θα τους προσλάμβαναν. 
Όμως, τελικά, σε προσλάμβαναν επειδή έβρισκες εσύ κάποιον 
που ήθελε να σε προσλάβει: ήταν τόσο απλό και ταυτόχρονα τόσο 
σκληρό. Μπορεί να ήσουν ο καλύτερος εκπαιδευόμενος, μπορεί 
να τους εντυπωσίαζες όλους στις «Ανοιχτές συναντήσεις», μπο-
ρεί να έκανες σπουδαία πράγματα, αλλά αν στη δέκατη βδομά-
δα δεν υπήρχε ένας διευθυντής που να ήταν διατεθειμένος να 
πείσει έναν εταίρο να σε προσλάβουν, την είχες πατήσει. Με-
ρικοί εκπαιδευόμενοι δεν το συνειδητοποίησαν παρά μόνο στο 
τέλος του καλοκαιριού και τότε ήταν πια πολύ αργά.
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Όμως, ενώ η εταιρεία μάς έβγαζε το λάδι, ταυτόχρονα μας πε-
ριποιόταν. Το 2000, η Γουόλ Στριτ ανταγωνιζόταν με τη Σίλικον 
Βάλεϊ για ικανά στελέχη· έτσι, η Goldman έπρεπε να ψυχαγωγεί 
τους εκπαιδευόμενους. Αυτό σήμαινε ότι ενώ περνούσαμε δύο ή 
τρεις νύχτες τη βδομάδα προετοιμαζόμενοι για τις «Ανοιχτές συ-
ναντήσεις» ή για το επόμενο τμήμα στο οποίο θα μας πήγαιναν, τα 
άλλα δύο βράδια πηγαίναμε σε κοινωνικές εκδηλώσεις της εται-
ρείας. Η διοίκηση περίμενε να είμαστε παρόντες. Μερικές από 
τις εκδηλώσεις ήταν για δικτύωση: μαζευόμαστε όλοι σε μια με-
γάλη αίθουσα και γνώριζες τα στελέχη από τα διάφορα γραφεία 
σε ανεπίσημο περιβάλλον, πίνοντας μια μπίρα. Ο σκοπός ήταν να 
προβάλεις τον εαυτό σου στα στελέχη του τομέα που σε ενδιέφερε.

Και μετά υπήρχαν εκδηλώσεις που ήταν καθαρά για διασκέ-
δαση, για να εντυπωσιαστούν οι εκπαιδευόμενοι. Πήγαμε σε 
δυοτρεις αγώνες των Γιάνκις. Μας πήγαν σε θεατρικά έργα στο 
Μπρόντγουεϊ. Είδαμε ή το River	Dance ή το Lord	of	the	Dance – 
δε θυμάμαι ακριβώς ποιο από τα δύο. Α, και κάτι άλλο, εκείνο 
το καλοκαίρι ξεσκιστήκαμε στο φαΐ. Όποτε πηγαίναμε σε κά-
ποια συνάντηση στη διάρκεια της μέρας, ακόμη κι αν γινόταν 
στις τρεις το μεσημέρι, υπήρχε μπουφές με φαγητό έξω από το 
δωμάτιο – και δε μιλάμε απλώς για βουτήματα και τσάι, αλλά 
για σάντουιτς, τεράστιες πιατέλες γεμάτες σάντουιτς, συν ποτά 
και επιδόρπιο. Πήρα γύρω στα εφτά κιλά εκείνο το καλοκαίρι. 
Πολλοί μουρμούριζαν ότι η εταιρεία το παράκανε. Μόλις είχα-
με φάει μεσημεριανό στις δώδεκα και μας σερβίριζαν όλα αυτά 
τα σάντουιτς. Φαινόταν τεράστια σπατάλη χρήματος.

Το ίδιο με τα φρούτα. Εκείνη την εποχή η Goldman είχε με-
γάλες πιατέλες με φρέσκα φρούτα παντού στην αίθουσα συναλ-
λαγών. Ήταν τόσα πολλά, ώστε ήταν αδύνατο να καταναλω-
θούν. Θυμάμαι που έβλεπα σωρούς φρούτων να σαπίζουν, με 
σύννεφα από μυγάκια να πετούν από πάνω τους. Έλεγαν ότι η 
Goldman ξόδευε δεκάδες χιλιάδες δολάρια το μήνα μόνο για 
φρούτα. Όταν έσκασε η φούσκα των τεχνολογικών εταιρειών, 
τα φρούτα ήταν τα πρώτα που κόπηκαν.
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Όμως το καλοκαίρι του 2000 η φούσκα δεν είχε σκάσει ακόμη. 
Οι τεχνολογικές εταιρείες βρίσκονταν ακόμη σε πλήρη άνθιση. 
Οι διαδικτυακές εταιρείες θεωρούνταν της μόδας. Το μόνο που 
είχε να κάνει μια εταιρεία τότε ήταν να βάλει το μαγικό επίθεμα 
.com μετά το όνομά της ή το πρόθεμα e- πριν από το όνομά της και 
η αξία της εκτοξευόταν αμέσως σε εξωφρενικά στρατοσφαιρι-
κά επίπεδα. Εκείνο το καλοκαίρι στην αίθουσα συναλ λαγών της 
Goldman έβλεπες στα γραφεία πολλά «παιχνίδια συμφω νιών», 
πλαστικά αναμνηστικά για συμφωνίες με τεχνολογικές εται
ρείες. Έβλεπες πολλά εορταστικά κασκέτα του μπέιζμπολ με τα 
ονόματα τεχνολογικών εταιρειών. Έβλεπες πολλά «κόλλα το».

Και μέσα σε όλη αυτή την παράλογη ευφορία, βρήκα ένα νησί 
σταθερότητας: το μέντορά μου.

Στις αρχές του καλοκαιριού γίνονταν πολλές συζητήσεις σε 
συναντήσεις και ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους για τους ρόλους 
που φιλοδοξούσαμε να αναλάβουμε στην εταιρεία. Το σκέφτη-
κα πολύ αυτό το ερώτημα. Είχα αποφασίσει ήδη ότι οι πωλή-
σεις και το trading, τα τελευταία οχυρά του γνήσιου, ανόθευτου 
καπιταλισμού, με ενδιέφεραν περισσότερο από τη διαχείριση 
στοιχείων ενεργητικού (ήταν πιο αργή δουλειά, όπου επένδυες 
χρήματα για λογαριασμό οργανισμών και πλούσιων πελατών) ή 
την επενδυτική τραπεζική (όπου βοηθούσες εταιρείες να συγκε-
ντρώσουν κεφάλαια ή να αναδιαρθρωθούν). Οι πωλήσεις και το 
trading περιλαμβάνουν τρεις ρόλους: πωλητής, trader και ποσο-
τικός αναλυτής (quant ή strategist). Το τελευταίο το απέκλεισα 
κατευθείαν (όπως και σχεδόν όλοι οι άλλοι στο πρόγραμμα): 
ήμουν καλός στα μαθηματικά αλλά όχι ιδιοφυΐα. Δεν είχα PhD. 
Έτσι, η επιλογή μου ήταν ή πωλητής ή trader. Μιαν απόφαση 
που έπρεπε να πάρεις τις δύο ή τρεις πρώτες βδομάδες του κα-
λοκαιριού και δεν ήταν πάντα εύκολη. Όταν έμπαινες στην αί-
θουσα συναλλαγών, δεν μπορούσες να καταλάβεις τι ήταν ο κα-
θένας. Απλώς υπήρχαν απανωτές σειρές με κόσμο. Τις πρώτες 
βδομάδες, άρχισα να καταλαβαίνω ποιος διάλεγε τη μία ειδικό-
τητα και ποιος την άλλη και γιατί.
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Φυσικά, ο πωλητής ασχολείται με τους πελάτες. Και είτε ο 
πελάτης είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο στη Βοστόνη, είτε ένα μα-
κροαντισταθμιστικό κεφάλαιο* στη Νέα Υόρκη, είτε μια εται-
ρεία διαχείρισης κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων στη Μέση 
Ανατολή, αυτοί οι πελάτες διαχειρίζονται εκατοντάδες δισεκα-
τομμύρια δολάρια, κάνουν συχνά συναλλαγές με την εταιρεία 
και πληρώνουν στην Goldman προμήθειες που κυμαίνονται από 
χιλιάδες μέχρι διψήφια εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Οι πω-
λητές τηλεφωνούσαν στους πελάτες τους κάθε μέρα, τους έδι-
ναν συμβουλές, άκουγαν τα προβλήματά τους, προσπαθούσαν 
να τους βρουν επενδυτικές ιδέες και προτάσεις. Είναι σημαντικό 
να δημιουργήσεις μια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη, γιατί 
πάνω σε αυτή την παράμετρο σε αξιολογούν: πόση δουλειά κά-
νει ο πελάτης σου με την εταιρεία. Ένας τυπικός πωλητής είναι 
φιλικός, εξωστρεφής, λιγάκι φλύαρος. Μπορεί να μείνει ήρεμος 
σε δύσκολες καταστάσεις και να κάνει πολλά πράγματα ταυτό-
χρονα. Και πρέπει να του αρέσει να μιλάει με κόσμο όλη μέρα.

Οι traders είναι πολύ πιο εσωστρεφείς. Κάθονται στα γρα-
φεία τους και διαχειρίζονται τον κίνδυνο. Θα ανεβεί ή θα κα-
τεβεί η αγορά; Πρέπει να αγοράσουν ή να πουλήσουν μετοχές; 
Προσπαθούν να προστατέψουν τα χρήματα της εταιρείας, να 
διασφαλίσουν ότι δε θα γίνουν ανεύθυνες κινήσεις, ότι δε θα 
χάσουμε 10 εκατομμύρια δολάρια από μια ηλίθια συναλλαγή. 
Επίσης, ο trader έχει έναν πιο «ποσοτικό» ρόλο: πρέπει να εί-
ναι γρήγορος, αποφασιστικός, επιθετικός.

Κατάλαβα γρήγορα ότι δε θα μου άρεσε να κάθομαι συνέ-
χεια σ’ ένα γραφείο χωρίς να μιλώ ποτέ με πελάτες. Μου άρεσε 
πολύ η ιδέα να δημιουργήσω σχέσεις με μερικούς από τους εξυ-
πνότερους επενδυτές στον κόσμο. Κάτι που έμαθα επίσης εκεί-

* Ή μακροοικονομικό αντισταθμιστικό κεφάλαιο – macro hedge fund. 
Αντισταθμιστικό κεφάλαιο που επενδύει σε πολλούς τομείς ταυτόχρονα 
και σε παγκόσμια κλίμακα, στηρίζοντας τις προβλέψεις του σε οικονομι-
κά αλλά και πολιτικά γεγονότα. (Σ.τ.Μ.)
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νο το καλοκαίρι ήταν για την ένταση που υπήρχε ανάμεσα στους 
πωλητές και στους traders. Οι traders προσπαθούν να προστα-
τέψουν το κεφάλαιο της εταιρείας. Οι πωλητές προσπαθούν να 
προστατέψουν τις σχέσεις τους με τους πελάτες τους. Αυτά εί-
ναι αντιφατικά μεταξύ τους. Δεν είναι πάντα προφανές ότι βοη
θώντας έναν πελάτη βοηθάς και την εταιρεία. Στην πραγματικό-
τητα, πολλές φορές δεν ισχύει. Σε πολλές περιπτώσεις, για να 
προστατέψεις τον πελάτη, οφείλεις να τον συμβουλέψεις να απο-
φύγει επικίνδυνες επιλογές – να απαρνηθείς δηλαδή το βραχυ-
πρόθεσμο όφελος της εταιρείας για χάρη μιας μακροπρόθεσμης 
σχέσης με τον πελάτη. Αυτό εννοούσε ο Σίντνεϊ Γουάινμπεργκ, 
παλιός ηγέτης της Goldman, όταν μιλούσε για «μακροπρόθε-
σμη απληστία».

Σε σχέση με τους ρόλους του πωλητή και του trader, συνή-
θως οι εκπαιδευόμενοι είναι μοιρασμένοι πενήνταπενήντα στις 
προτιμήσεις τους. Τις πρώτες βδομάδες του καλοκαιριού περί-
που οι μισοί εκπαιδευόμενοι αρχίζουν να εστιάζουν στα γρα-
φεία των traders και οι άλλοι μισοί στα γραφεία των πωλητών.

Νωρίς εκείνο το καλοκαίρι έπιασα φιλία με έναν Ισραηλινό 
εκπαιδευόμενο που μου είπε για μια μικρή και σχετικά άγνω-
στη υποομάδα: εκείνη των Πωλήσεων Αναδυόμενων Αγορών 
που λεγόταν και Πωλήσεις Νέων Αγορών. Οι Πωλήσεις Ανα-
δυόμενων Αγορών πουλούσαν μετοχές από τον αναπτυσσόμενο 
κόσμο (Νότια Αμερική, Νοτιοανατολική Ασία και, η ομάδα που 
ενδιέφερε εμένα, Ισραήλ, Νότια Αφρική, Ρωσία, Πολωνία και 
Τουρκία) σε Αμερικανούς θεσμικούς επενδυτές (αντισταθμιστι-
κά κεφάλαια, αμοιβαία κεφάλαια, συνταξιοδοτικά κεφάλαια). 
Οι Πωλήσεις Νέων Αγορών μου ταίριαζαν απόλυτα. Έβρισκα 
συναρπαστικές τις αναδυόμενες αγορές και ήμουν από τη Νό-
τια Αφρική. Επίσης, μιλούσα αρκετά καλά εβραϊκά.

Την πέμπτη εβδομάδα στάθηκα τυχερός: η μικρή μας ομάδα 
πέρασε τρεις μέρες στο Τμήμα Πωλήσεων Αναδυόμενων Αγορών.

Αυτό που κάνουν οι έξυπνοι εκπαιδευόμενοι –όπου «έξυ-
πνος», βλέπε «αποφασισμένος»– είναι να επιστρέφουν συνέ-
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χεια στον τομέα που τους αρέσει. Έτσι, κάθε φορά που έκανα 
διάλειμμα για καφέ, πήγαινα κι έβλεπα την ομάδα των Πωλή-
σεων Νέων Αγορών. Προσπαθούσα να μου αναθέσουν κάποια 
δουλειά για να δείξω ότι έχω ικανότητες. Τους έφτιαχνα φύλλα 
εργασίας, έγραφα εκθέσεις για μετοχές. Γνώρισα και την ανώ-
τερη αντιπρόεδρο που ήταν επικεφαλής του τμήματος, μια ψύ-
χραιμη και ευπρεπή γυναίκα. Γνώρισα επίσης και τον «υπαρχη-
γό» της, ένα συνεργάτη που λεγόταν Ρούντι Γκλόκερ.

Ο Ρούντι, ένας μεγαλόσωμος τύπος με ένα και ενενήντα έξι 
ύψος, είχε παίξει ράγκμπι για τον Τζο Πατέρνο στο Πολιτεια-
κό Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Το παρατσούκλι του ήταν 
«Θηρίο». Του το είχε κολλήσει ένα από τα ανώτερα στελέχη, όχι 
μόνο λόγω του μεγέθους του αλλά και επειδή ήταν ασταμάτητος: 
έκανε περισσότερα τηλεφωνήματα σε πελάτες από κάθε άλλον 
στον όροφο. Λίγο πάνω από τα τριάντα, κάπως μεγάλος για να 
είναι ακόμη έμμισθος συνεργάτης, αλλά περπατημένος: μετά το 
κολέγιο είχε ασχοληθεί για λίγο με άλλα πράγματα, είχε πουλή-
σει αθλητικά είδη στην πρώην Σοβιετική Ένωση, είχε προπο-
νήσει ομάδες ράγκμπι, είχε πάει στη Σχολή Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του Χάρβαρντ.

Ο Ρούντι ήταν της παλιάς σχολής. Εννοώ ότι καταγόταν από 
την αγροτική Πενσιλβάνια και είχε συντηρητικές αξίες στα πο-
λιτικά και οικονομικά θέματα. Σοβαρός, άνθρωπος με αυστηρές 
αρχές. Έπαιζε μπάσκετ κάθε Πέμπτη βράδυ. Του άρεσε η ρου-
τίνα. Και για τον Ρούντι ο πελάτης ερχόταν πρώτος.

Από την άλλη, ο Ρούντι ενοχλούσε με τη συμπεριφορά του. 
Μπορούσε να γίνει καυστικός και δεν τον ένοιαζε σε ποιον μι-
λούσε. Υπάρχει μια ιστορία για τον Ρούντι και έναν αναλυτή, 
εταίρο της Goldman, που περνούσε από το γραφείο της Βοστό-
νης την εποχή που δούλευε εκεί ο Ρούντι, πριν μετατεθεί στη 
Νέα Υόρκη. Ανέθεσαν στον Ρούντι να πάει τον αναλυτή για να 
δει όλους τους πελάτες του και να συζητήσουν τις απόψεις του 
Ερευνητικού Τμήματος της Goldman. Ο εταίρος είχε έρθει με 
μια μεγάλη βαλίτσα γεμάτη βαριά βιβλία, που την άφησε κάτω 
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και ρώτησε: «Ρούντι, δε θα σε πείραζε να κουβαλάς τη βαλί-
τσα για την υπόλοιπη μέρα, έτσι δεν είναι;» «Κανένα πρόβλη-
μα», απάντησε ο Ρούντι και μετά πρόσθεσε: «Άσε και τα πα-
πούτσια σου, θα σου τα γυαλίσω κι αυτά». Ο προϊστάμενος του 
Ρούντι ήταν παρών στο περιστατικό. «Ρούντι, στο γραφείο μου 
τώρα», του είπε.

Μία από τις κύριες δουλειές του Ρούντι ήταν να πουλάει 
ΑΔΠ*. Οι ΑΔΠ γίνονται όταν μια ιδιωτική εταιρεία εισάγεται 
στο χρηματιστήριο, οπότε πουλάει μετοχές στο κοινό για πρώτη 
φορά, και στη συνέχεια αρχίζουν οι συναλλαγές αυτών των μετο-
χών σε κάποιο χρηματιστήριο, όπως το Χρηματιστήριο της Νέας 
Υόρκης (New York Stock Exchange – NYSE). Οι ΑΔΠ μπορεί να 
προκαλέσουν μια εγγενή σύγκρουση συμφερόντων για μια εται-
ρεία όπως η Goldman. Όταν μια ιδιωτική εταιρεία εισάγεται στο 
χρηματιστήριο, η τράπεζα που διεκπεραιώνει την όλη διαδικα-
σία συντάσσει ένα υπόμνημα που εξηγεί στους πελάτες της για 
ποιους λόγους οι μετοχές είναι καλές. Το πρόβλημα είναι ότι η 
τράπεζα συμμετέχει και στις δύο πλευρές της συμφωνίας: αφε-
νός, ξέρει τα αρνητικά της εταιρείας από μέσα και, αφετέρου, 
προσπαθεί να πλασάρει τις μετοχές της εισαγόμενης εταιρείας 
στους πελάτες της, ενώ παράλληλα προσπαθεί να εμφανίζεται 
ότι είναι αντικειμενική.

Ο Ρούντι έκανε την ανάλυση μόνος του και έλεγε: «Ναι, υπάρ-
χουν αυτά τα τρία πολύ θετικά στοιχεία σε τούτη την εταιρεία, 
αλλά υπάρχουν κι αυτά τα τρία πολύ αρνητικά και πρέπει να 
τα λέμε στους πελάτες μας». Συχνά τηλεφωνούσε ο πελάτης 
και ρωτούσε: «Πώς σου φαίνεται αυτή η μετοχή;» Και ο Ρού-
ντι του απαντούσε: «Πάμε να πιούμε έναν καφέ το απόγευμα». 
Και στον καφέ έλεγε: «Θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Η μετο-
χή δεν είναι καλή. Δε νομίζω ότι πρέπει να επενδύσεις σε αυτή 
την εταιρεία». Η ωμότητα του Ρούντι, που τον έκανε πολύ αγα-

* Αρχική Δημόσια Προσφορά. (Σ.τ.Μ.)
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πητό στους πελάτες του, τελικά θα αποδεικνυόταν η καταστρο-
φή του στην εταιρεία. Κάτι που δεν ίσχυε μόνο για τον Ρούντι: 
αυτός ο έντιμος τύπος πωλητή μια μέρα θα γινόταν είδος προς 
εξαφάνιση στην Goldman Sachs.

Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, υπήρχαν τρεις ή τέσσερις 
εκπαιδευόμενοι που κυνηγούσαν τη μία και μοναδική θέση στις 
Πωλήσεις Νέων Αγορών και όλοι είχαν εξαιρετικά προσόντα. 
Στο διάστημα που πέρασα με την ομάδα του Ρούντι και μετά, γι-
νόταν ένας παράξενος χορός. Ήταν λίγο σαν τελετουργία ζευ-
γαρώματος, ένα παιχνίδι τακτικής που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της εκπαίδευσης.

Τόσο εσύ όσο και η ομάδα για την οποία θέλεις να δουλέ-
ψεις πρέπει να δείξουν ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλο – αλλά 
όχι υπερβολικό. Δε θέλουν να σου πουν ότι θα σε προσλάβουν 
σίγουρα (γιατί δεν μπορούν). Κι εσύ δε θέλεις να τους πεις ότι 
θα δεχτείς σίγουρα την προσφορά τους, αν σου κάνουν, γιατί σε 
ενθαρρύνουν πάντα να έχεις κι ένα Σχέδιο Β. Δυστυχώς, εμένα 
με τραβούσαν τόσο πολύ οι Πωλήσεις Νέων Αγορών, ώστε δεν 
ήμουν καν σίγουρος αν είχα Σχέδιο Β.

Και ο χορός συνεχιζόταν. Έβρισκα συνέχεια τρόπους για 
να τριγυρίζω στο Τμήμα Πωλήσεων Νέων Αγορών και να κάνω 
δουλειές για τον Ρούντι και τη μικρή ομάδα του. Τελικά, την 
όγδοη βδομάδα, η αντιπρόεδρος που διηύθυνε το τμήμα είπε 
στον Ρούντι: «Βγάλε τον Γκρεγκ για φαγητό» – κάτι που νομί-
ζω ότι ήταν ένας συνδυασμός του «Κάν’ του την τελική αξιολό-
γηση» και «Δώσ’ του να καταλάβει ότι ενδιαφερόμαστε να τον 
προσλάβουμε».

Ο χορός ζεστάθηκε. Ήξερα τι συνέβαινε και ήμουν ενθου-
σιασμένος. Αυτό ακριβώς ήθελα. Το τμήμα ασχολούνταν με τη 
Νότια Αφρική και με το Ισραήλ. Και φαινόταν εξαιρετική αφε-
τηρία για την καριέρα μου: το τμήμα είχε μόνο πέντε άτομα· οπό-
τε, ένιωθα ότι είχε διαχειρίσιμες διαστάσεις. Ήξερα ότι θα τα 
πήγαινα καλά με την ομάδα. Κι αυτοί τα πήγαιναν καλά μεταξύ 
τους. Επιπλέον, ο Ρούντι κι εγώ είχαμε συμπαθήσει ο ένας τον 
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άλλο από την πρώτη στιγμή. Όσο περισσότερα μάθαινα για τη 
δουλειά, τόσο συνειδητοποιούσα ότι τα πάντα ήταν θέμα προ-
σωπικότητας, και η προσωπικότητα του Ρούντι και η δική μου 
απλούστατα ταίριαζαν.

Το βράδυ που βγήκαμε για φαγητό, ξαφνιάστηκα λίγο από 
το πόσο ανεπίσημη ήταν η ατμόσφαιρα. Δεν είμαι σίγουρος τι 
περίμενα. Πρώτα περάσαμε να πάρουμε κάτι ρούχα του Ρούντι 
από το καθαριστήριο, μετά ανέβηκε και τα άφησε στο διαμέρι-
σμά του στη γωνία 62ης και Λεξ. Έπειτα με ρώτησε: «Γιατί δεν 
πάμε να φάμε σούσι;»

Σήμερα, δώδεκα χρόνια αργότερα, το σούσι είναι ακόμη το 
αγαπημένο μου φαγητό. Εκείνη την εποχή όμως δεν είχα βρει 
ακόμη το κουράγιο να φάω ωμό ψάρι. Ήμουν λίγο διστακτικός. 
«Δοκίμασέ το», με παρότρυνε ο Ρούντι. «Θα σου αρέσει». Έφα-
γα μερικά κομμάτια σασίμι και όντως άρχισε να μου αρέσει.

Ήμουν λιγάκι νευρικός, αλλά ήταν καλή νευρικότητα. Ο Ρού-
ντι με ρώτησε για μένα και το ιστορικό μου –αυτό ήταν σίγουρα 
το κομμάτι της αξιολόγησης–, αλλά σε γενικές γραμμές απλώς 
ένιωθα ότι κάναμε μιαν άνετη συζήτηση τρώγοντας σούσι και 
πίνοντας μπίρα Σαπόρο.

Μιλήσαμε για τα άλλα μέλη της ομάδας του Ρούντι και μετά 
κατάλαβα ότι είχε έρθει η ώρα να κάνω τη δική μου κίνηση. Ένα 
άλλο στοιχείο σε αυτόν τον πολύπλοκο χορό: μας είχαν προειδο-
ποιήσει από την αρχή του καλοκαιριού να μη θεωρούμε ποτέ δε-
δομένο ότι εκείνος για τον οποίο θέλουμε να δουλέψουμε γνωρίζει 
ότι το θέλουμε. Αν επιθυμείτε πραγματικά κάτι, μας συμβούλε-
ψαν, πείτε το ξεκάθαρα. Το μόνο θέμα ήταν το πότε έπρεπε να 
το πεις. Και είχε έρθει η στιγμή. Αποφάσισα να μιλήσω στα ίσια. 
Είπα ότι ήθελα πραγματικά να δουλέψω στις Νέες Αγορές. Ο 
Ρούντι χαμογέλασε.

Το τελευταίο βράδυ του θερινού προγράμματος, περίπου δε-
καπέντε εκπαιδευόμενοι, ανάμεσά τους και μερικές γυναίκες, 
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πήγαμε στο Σκορς, το στριπτιζάδικο της Νέας Υόρκης που είχε 
γίνει διάσημο από τον Χάουαρντ Στερν και τη ραδιοφωνική εκ-
πομπή του. Διασκεδάζαμε όλοι πίνοντας και απολαμβάνοντας 
το θέαμα, μέχρι που είδα έναν εκπαιδευόμενο που ήξερα, κά-
ποιον Ασιάτη που λεγόταν Τζον, να μου κάνει νοήματα από το 
τμήμα VIP του κλαμπ. (Ο Τζον ήταν άνθρωπος με εκλεπτυσμέ-
να γούστα και όλο το καλοκαίρι καυχιόταν για το πόσες φορές 
είχε φάει στο Le Barnardin και στο Daniel, δύο από τα καλύτε-
ρα εστιατόρια της Νέας Υόρκης. Όπως και ο Άλαν, αργότερα 
θα διαχειριζόταν δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα αντισταθμι-
στικό κεφάλαιο). Πλησιάσαμε στο τμήμα VIP μαζί με έναν Πέρ-
ση φίλο μου και ο Τζον έκανε νόημα στον μπράβο να μας αφή-
σει να περάσουμε.

Συναρπαστικά πράγματα. Έπειτα από μερικούς χορούς από 
κάτι ξανθές σεξοβόμβες που μου φάνηκε ότι δεν κράτησαν πάνω 
από πέντε λεπτά, είπαν σ’ εμένα και στο φίλο μου ότι χρωστού-
σαμε από 750 δολάρια ο καθένας. Εφτακόσια πενήντα δολάρια! 
Σίγουρα δεν είχα τόσα λεφτά για πέταμα, ήταν ένα σημαντικό 
ποσοστό της συνολικής μου περιουσίας. Ο μπράβος συνόδευσε 
εμένα και το φίλο μου στην πίσω πόρτα με σκοτεινές ματιές και 
ιδιαίτερα απειλητικά μουρμουρητά. Θυμάμαι να σκέφτομαι ότι 
ήμαστε πολύ τυχεροί που δε μας έδειραν στο πεζοδρόμιο πίσω 
από το μπαρ.

Πέρα από αυτές τις μικροπεριπέτειες, το καλοκαίρι είχε τελειώ-
σει θετικά. Ήξερα ότι ήθελα να δουλέψω στην Goldman Sachs, 
όμως η Goldman Sachs με ήθελε; Όταν φεύγεις για το καλοκαί-
ρι, υπάρχει ένα πρωτόκολλο: η εταιρεία δε σου εγγυάται τίποτα. 
Πρέπει να περιμένεις μερικές βδομάδες για να μάθεις τη μοίρα 
σου. Ένιωθα ότι είχα γύρω στις 85 τοις εκατό πιθανότητες να 
μου κάνουν προσφορά. Πήγα για δουλειά την τελευταία μέρα, 
αποχαιρέτησα και ευχαρίστησα όσους είχα γνωρίσει. Αποχαι-
ρέτησα και το διευθυντή των εκπαιδευόμενων, έναν αντιπρόε-
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δρο που λεγόταν Μάικ. Αυτός μάλλον θα τηλεφωνούσε για να 
μου πει αν με προσέλαβαν.

«Ευχαριστώ για όλα, Μάικ», είπα.
«Έκανες πολύ καλή δουλειά, Γκρεγκ. Θα σε ενημερώσου-

με», μου απάντησε.
Γύρισα να φύγω νιώθοντας κάποιες ελπίδες.
«Α, και κάτι άλλο», συνέχισε ο Μάικ. «Την επόμενη φορά 

που θα βγεις να το κάψεις στα κλαμπ, κοίτα να ’χεις λεφτά πάνω 
σου». Με κοίταξε με ένα λοξό χαμόγελο.

Τα νέα μαθαίνονται γρήγορα στη Γουόλ Στριτ.


