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Tι είναι για σας η απόλυτη ευτυχία;
Να δίνω και να παίρνω χαρά και εκτίμη-
ση από αυτούς που αγαπώ και σέβομαι.
Τι φοβάστε περισσότερο;
Την αχαριστία, τη χαιρεκακία και την 
απληστία.
Ποιο χαρακτηριστικό αντιπαθείτε 
στους άλλους;
Το να μην μπορεί κανείς να συγχωρέσει. 
Ποιο δικό σας χαρακτηριστικό αντι-
παθείτε;
Ότι κάποτε γίνομαι υπέρμετρα απαιτη-
τικός από τους άλλους.
Ποια εν ζωή προσωπικότητα θαυμά-
ζετε περισσότερο;
Τον Barack Obama.
Πότε λέτε ψέματα;
Προσπαθώ να μην… εκτός, καμιά φορά 
,όταν η επιλογή της αλήθειας πληγώνει 
αχρείαστα.
Πότε και πού ήσασταν πιο ευτυχι-
σμένος;
Πολλές φορές και με μικρές χαρές. Οι 
μεγάλες στιγμές στη ζωή του ανθρώπου 
- γάμος, παιδιά, σπουδές, καριέρα κτλ. - 
είναι σίγουρα αυτές που όλοι θυμόμαστε 
πιο πολύ και πιο δυνατά. Αλλά, είναι 
στις μικρές και απρόσμενες που βρίσκω 
μεγαλύτερη απόλαυση.     
Τι ταλέντο θα θέλατε να είχατε;
Μουσικό, που απλώς δεν το έχω. 

Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι 
στον εαυτό σας τι θα ήταν αυτό;
Καλύτερη ισορροπία εργασίας και προ-
σωπικής ζωής. Στον τομέα αυτό εξακο-
λουθώ να μην τα έχω καταφέρει. 
Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο επί-
τευγμά σας;
Τα παιδιά και την οικογένειά μου! 
Ποιο είναι το πιο πολύτιμο πράγμα 
που έχετε στην κατοχή σας;
Κατά σειρά προτεραιότητας:  
Οι αρχές και οι αξίες, η υγεία και η 
ευτυχία της οικογένειάς μου και, ακο-
λούθως, οι εμπειρίες μου. Επίσης, η 
αυτογνωσία, ως ένας δρόμος προς την 
προσωπική και συλλογική επιτυχία, η 
οποία αποτελεί ένα ομαδικό επίτευγμα 
επιτυχημένων ανθρώπων. 
Τι είναι για σας η απόλυτη δυστυ-
χία;
Να ψάχνει κανείς την ευτυχία σε εφή-
μερα πράγματα. Απλώς δεν θα τη βρει.
Ποιο επάγγελμα αγαπάτε;
Όλα όσα παράγουν γνώση, προάγουν 
τον άνθρωπο και τη δημιουργικότητα, 
ιδιαίτερα αυτό του καλού δασκάλου, 
που μπορεί να εμπνεύσει τους νέους.
Ποιο χαρακτηριστικό εκτιμάτε στις 
φιλίες σας;
Την αυθεντικότητα και την ειλικρίνεια.

Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας συγ-
γραφείς;
Ο Peter Drucker από τον χώρο του μά-
νατζμεντ και ο F. Scott Fitzgerald από τη 
λογοτεχνία.
Με ποιο σούπερ ήρωα ταυτίζεστε;
Με τον απλό καθημερινό άνθρωπο. 
Ποιο ιστορικό πρόσωπο θα θέλατε 
να γνωρίσετε;
Τους Winston Churchill και John 
Kennedy.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σας ήρωας 
από τη λογοτεχνία;
Ο πολυμήχανος Οδυσσέας και ο μεθοδι-
κός Sherlock Holmes.
Ποιους θεωρείτε ήρωες στην πραγ-
ματική ζωή;
Τους απλούς ανιδιοτελείς πολίτες, που 
πολεμάνε για τους συνανθρώπους τους.
Για ποιο πράγμα μετανιώνετε περισ-
σότερο;
Που δεν απέκτησα μουσική παιδεία.
Ποια φράση χρησιμοποιείτε συχνά;
Μη μου φέρνετε ένα πρόβλημα προς συ-
ζήτηση, χωρίς να έχετε σκεφτεί, τουλάχι-
στον, δύο πιθανές λύσεις.
Ποιο είναι το μότο σας;
1. Outthink the impossible. 
2. Σκληρή δουλειά, αξίες και χαμόγελο.  

ΤO ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΥΣΤ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΟΛΛΕΣ 
ΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΠΟΙΟΥ. ΕΜΕΙΣ 

ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΑΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Κυριάκο Κόκκινο. 

O ΠΡΟΥΣΤ
Ρωτά

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΩΡΑ ΠΑΜΠΟΥΛΟΥ

MORE THAN BUSINESS


