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1981-86 εργάσθηκε στο Δυτικό Βερολίνο σαν ανειδίκευτος εργάτης στην κατασκευαστική
Heinrich Koeler κατά την διάρκεια σπουδών.
Από το 1988 διατηρεί ατομική επιχείρηση με υπηρεσίες σύμβουλου επιχειρήσεων, λογιστικής και μηχανογράφησης.
1988 - 1995 εργάσθηκε σαν στέλεχος στην οικονομική διεύθυνση ή σαν διεύθυνση λογιστηρίου σε πολυεθνικές εταιρίες όπως Α-Β, Carrefour, Warner Brothers.
Από το 2000 διατηρεί παράλληλα οικογενειακή διαφημιστική επιχείρηση, προσφέρει υπηρεσίες λογιστικής, συμβούλου επιχειρήσεων και κατάστημα εμπορίας υπολογιστών και
διαφημιστικών

Εκπαίδευση
1967-1979
1979 -1980
1980
1980- 1981
1981-1985
1987-1991

Λεόντειο Λύκειο και Εκπαιδευτήρια Ζαγοριανάκου σχολικά χρόνια.
The Harrogate business college G.B. A-levels και Αγγλική γλώσσα.
Aix en Provence University, Γαλλική γλώσσα.
Berliner Sprache Institut, Γερμανική γλώσσα.
University of Maryland European division West Berlin, Computer Science.
Deere The American College of Greece, Accounting & Finance
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Υποψήφιος Bουλευτής
Εθνικές Εκλογές 2019
2013-2019: Μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ.
2015: Υποψήφιος Βουλευτής με την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ στην Αθήνα.
2019: Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
Προσωπικά Στοιχεία
https://www.facebook.com/theodosios.retsinas
Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ
Κατάργηση της γραφειοκρατίας, αξιολόγηση δημοσιών υπαλλήλων και απολύσεις, ελευθερία
στις επιχειρήσεις, λογικό και απλό φορολογικό, χαμηλοί φόροι, ατομική ελευθερία στους πολίτες,
δικαιοσύνη, ασφάλεια.
Ελεύθερο μικρό κείμενο, μήνυμα ή απόφθεγμα
Κατά την διάρκεια της παραμονής μου στο Δυτικό Βερολίνο στα 80s είχα την εμπειρία να
μπορώ να συγκρίνω καθημερινά τον απόλυτο κρατισμό του σοβιετικού καθεστώτος της ανατολικής πλευράς με την απέραντη οικονομική ελευθερία της δυτικής πλευράς.
Η λογική μου τότε έλεγε ότι αυτό καθεστώς δεν είναι δυνατόν να επιζήσει για πολύ, όπως
και έγινε.
Σαν λογιστής μικρομεσαίων επιχειρήσεων μάθαινα τα πάντα για την αγορά και παράλληλα ήμουν
και ο οικονομικός εξομολόγος κάθε επιχειρηματία. Άρχισα με τον καιρό να νιώθω τα προβλήματα
των επιχειρηματιών και των υπαλλήλων τους και να αντιλαμβάνομαι ότι οι κανόνες του κράτους
δεν ήταν ούτε λογικοί αλλά ούτε και τίμιοι.
Έχω ζήσει στην Αγγλία, Γαλλία, Δανία, Σουηδία και στο Δυτικό Βερολίνο. Συγκρίνοντας τις
χώρες αυτές με την χώρα μας, καταλήγω ότι η Ελλάδα μαστίζεται από φασισμό μονιμότητας,
κρατισμού με υπερβολική γραφειοκρατία, παράλογες διαδικασίες και νόμους, μπλεγμένο και
αόριστο φορολογικό σύστημα, διαφθορά, εμπλεκόμενους, και ανταγωνιστική αντιμετώπιση
κράτους προς πολίτη.
Τα τελευταία σαράντα χρόνια παρατηρούμε ότι ενώ οι κυβερνήσεις αλλάζουν συνέχεια, τον κρατισμό δεν κατάφερε να τον σταματήσει κανείς γιατί στην ουσία αυτός διοικεί. Αυτός είναι και ο
βασικότερος λόγος που συμμετέχω στις κινήσεις της “Δημιουργία Ξανά” εκτιμώντας τα λογικά
επιχειρήματα του προέδρου Θάνου Τζήμερου και το θάρρος του να αντιμετωπίζει πάγιες καταστάσεις διαφθοράς και επιβολής των κρατιστών.
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