Ο Θεόφιλος Μαρίνος, γεννήθηκε, μεγάλωσε στην Κάλυμνο του Νομού Δωδεκανήσου.
Σπούδασε και Αποφοίτησε με ‘’Άριστα’’ Πολιτικές Επιστήμες στην Αθήνα.
Με την Πτώση της Δικτατορίας, της οποίας υπήρξε δηλωμένος Πολέμιος σαν φοιτητής, και
πολύ πριν η Ελλάδα ενταχτεί και γίνει Ολοκληρωμένο Μέλος της τότε Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Κοινότητας ( ΕΟΚ ), βρέθηκε to 1975 στη Μεγάλη Βρετανία, κατ αρχήν στην
Οξφόρδη και στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Ολοκλήρωσε και πήρε το Μεταπτυχιακό του ‘’MASTERS’ Degree’’ με ‘’διάκριση’’, σε θέματα
Ευρωπαϊκά (Θεσμοί, Οικονομία και Πολιτική).
Εργάστηκε στο Λονδίνο για 4 χρόνια.
Στη διάρκεια της παραμονής του στο Λονδίνο είχε την δυνατότητα να επισκέπτεται συχνά
το Βέλγιο, την Γαλλία, Ισπανία και άλλες χώρες..
Τότε γνώρισε, μυήθηκε και αγάπησε με πάθος το ποιοτικό Κρασί.
Επέστρεψε στην Ελλάδα και αφού για δυο χρόνια διεύθυνε μια Μεταποιητική Βιομηχανική
Επιχείρηση στην Βόρεια Ελλάδα, αποφάσισε να εγκαταλείψει την ενασχόληση του με τα
Πολιτικά Πράγματα και το αντικείμενο των Σπουδών του αποδεχόμενος μια θέση στις
Βρυξέλλες, στην έδρα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αλλά να αναλάβει με τα Αδέλφια του,
Γιώργο και Γιάννη την Συν-διεύθυνση της Πατρικής Επιχείρησης του Μιχάλη Μαρίνου, που
από το 1935 είχε ξεκινήσει να δραστηριοποιείται στην Εισαγωγή, Διανομή και Εμπορία
φημισμένων και επωνύμων Τροφίμων, Αλκοολούχων Ποτών και Κρασιών υψηλής
ποιότητας, που με Έδρα την Κάλυμνο, επεκτάθηκε στην Κω και όταν οι τότε συνθήκες
το επέτρεψαν, και στην Ρόδο.
Σταθμό στην εμπορική διαδρομή του αποτέλεσε η από το 1968, άψογη και για πολλές
δεκαετίες ‘’Αποκλειστική’’, φιλική και Εμπορική συνεργατική σχέση του με την ‘’ALLIED
DOMECQ Plc ’’την δεύτερη μεγαλύτερη Πολυεθνική εταιρεία Ποτών και Κρασιών στον
Κόσμο.
Η σχέση και η Συνεργασία αυτή διακόπηκε βίαια μετά την Παγκόσμια εξαγορά της, το 2005,
χωρίς ποτέ να χαθεί η αμοιβαία εκτίμηση.
Η ‘’Allied Domecq’’ αναγνωρίζοντας τις βαθιές γνώσεις του στα Οινοπνευματώδη Ποτά και
τα Ποιοτικά Κρασιά του Ελληνικού αλλά και του Παγκόσμιου Αμπελώνα, το ήθος, αλλά
κυρίως τις ακάματες προσπάθειες του ιδίου και της ΜΑΡΙΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε, στην διάδοση του
Εθνικού τους Πλούτου του Σκωτσέζικου Malt και Blended Whisky,τον επιβράβευσαν το
1998, σε συγκεκριμένη τελετή Μύησης στο Εδιμβούργο και την Γλασκώβη, χρήζοντας και
ονοματίζοντας τον, Ισόβιο Μέλος του ‘’THE KEEPERS OF THE QUAΙCH’’, Οικονομικού
Οργανισμού που περιλαμβάνει ιδιαίτερα περιορισμένο αριθμό Μελών από όλο τον Κόσμο.

