Alecos Maris received by Emperor Haile Selassie at the palace

ALEX MARRIS

ΑΛΕΚΟΣ ΜΑΡΗΣ !
Γράφει ο Δημήτριος Καλογερόπουλος

The well known Greek civil engineer, Alex Marris, born in Addis
Ababa, after completing the Greek High school he pursued his
studies in England where he obtained his masters degree in civil
engineering of Concrete Technology.
Upon his return in Addis he initially worked with the British firm Bolton Hennessey...
His first job was the construction of the bridge over the Nile River at
Bahr dar....
When Bolton Hennessey shut down, Alex together with two Italian
colleagues, Carlo Fenili and Umberto Brancato, bought the company and renamed it to ethio-consultants.
Some of his notable works :
Berhanena Selam Printing Press...
after the completion of the building he was invited by Emperor
Haile Selassie who congratulated him for his excellent work...
Ras Hotel in Dire Dawa
Paper and Pulp factory in Wonji....
Mehta ambo brewery at Sabata
The Church San Francisco at Gulele
The building of Tesfaye Kadjela , where he designed the ambassador theatre
The Bambis supermarket of Bambis Tsimas
The Risso building opposite Fiat where were the offices of the company... and many others..
Alex is married with Voula Maris née Kostadimas ... the couple
moved in 1975, during the dergue regime, to St. Catherines in Canada where they live with their family ...
Photos courtesy of Mrs. Voula Maris .
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Ένας δικός μας που άφησε την σφραγίδα του σε γνωστά κτίρια και έργα
που έκανε στην Αιθιοπία...
Ο Αλέκος Μάρης γεννήθηκε στο Itegue Hotel στην Αντίς Αμπέμπα όπου
ο πατέρας του ήταν grand chef...ο Αλέκος θυμάται οτι ο πατέρας του είχε
διοργανώσει την γαμήλια δεξίωση στον γάμο της Princess Tsahai.
Μετά που τελείωσε το γυμνάσιο στο παλιό μας σχολείο, πήγε στην
Βηρυτό για ένα χρόνο στο Αμερικανικό πανεπιστήμιο αλλά εκεί δεν του
άρεσε ... μετακόμισε στο Brighton της Αγγλίας όπου πήρε το πτυχίο σε
Civil Engineering and Technology... εργάστηκε ένα χρόνο στο South
ampton και έκανε το μεταπτυχιακό του στο Imperial College of Science
and Technology του Λονδίνου... τελείωσε το 1958 Civil Engineering of
Concrete Technology.
Όταν επέστρεψε στην Addis εργάστηκε στην αγγλική εταιρία Βolton Hen
nessey... η πρώτη του δουλειά ήταν το γεφύρι του Νείλου στο
BaharDar .
Όταν η Βοlton Hennessey έκλεισε ο Αλέκος με δύο συναδέλφους του
Ιταλούς, τους Carlo Fenili κ Umberto Brancato αγόρασαν την εταιρία την
οποίαν μετονόμασαν σε Ethio consultants.
Μερικά από τα έργα του είναι:
Berhanena Selam Printing Press .
για το έργο αυτό ο Αυτοκράτορας τον κάλεσε στο παλάτι για να τον
συγχαρεί...
ακολούθησε το Ras Hotel στην Dire Dawa,
το Pulp and Paper Factory στο Wonji,
Meta Abo Brewery στην Sabata,
η εκκλησία San Francisco στο Gulele,
το κτίριο του Tesfeye Kadjela όπου σχεδίασε το Ambassador theatre,
Bambis supermarket του Μπάμπη Τσίμα,
το κτίριο απέναντι από την Fiat, τότε λεγόταν Rizzo building, όπου ήταν
τα γραφεία της εταιρίας, και πολλά άλλα.
Ο Αλέκος είναι παντρεμένος με την Βούλα Μάρη το γένος Κωσταδήμα..
Το ζευγάρι έφυγε το 1975 την περίοδο του Derg και εγκατασταθηκε στο
St. Catherines του Καναδά όπου ζει με την οικογένειά του ..
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50th wedding anniversary.

