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I. Γενικές Πληροφορίες 
 

 Οι Hellenic Auctions είναι ένας ελληνικός Δημοπρατικός Οίκος με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έχουν 

πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης με προέλευση την 

ευρήτερη Ελλάδα. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία με τον επαγγελματισμό, έχουν οργανώσει πάνω 

από 20 εξαμηνιαίες "Ελλήνων Τέχνη" δημοπρασίες. Επιπλέον, προσφέρουν ειδικές πωλήσεις, 

εκτιμήσεις και συμβουλευτική υπηρεσία μεταξύ άλλων.  

II. Με μια ματιά 
 

 Η εταιρεία είναι το δημιούργημα του πιστοποιημένου εκτιμητή της IFAA, Θάνου 

Ευαγγελινού. 
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 Οι Hellenic Auctions διοργανώνουν δημοπρασίες ανά εξάμηνο,  συνήθως τον Μαΐο και τον 

Νοέμβριο. Ο κατάλογος των έργων εκτυπώνεται ή / και αποστέλνεται τις προηγούμενες 

εβδομάδες, απαριθμώντας περίπου 120 κομμάτια.  

 Στη δημοπρασία, οι τιμές μπορεί να ξεκινήσουν τόσο χαμηλά, με τιμή εκκίνησης μόλις 1 

ευρώ χωρίς επιφύλαξη. 

 Ακόμα και στο αποκορύφωμα της ελληνικής κρίσης, ο οίκος δημοπρατεί με επιτυχία πάνω 

από 73% του καταλόγου του. 

 Οι πλειοψηφία των έργων τέχνης προέρχεται από ιδιωτικές συλλογές και απο την 

ιδιοκτησία καλλιτεχνών.   

I. Πορτρέτο ενός Ιδρυτή: Θάνος Ευαγγελινός 
 

Ως ιδρυτής και εξέχων ειδικός των Hellenic Auctions, o Θάνος Ευαγγελινός έχει ζήσει μια ζωή 

γεμάτη τέχνη. 

Ο κάποτε αγαπητός νέος ηθοποιός και μετά σκηνοθέτης παρέμεινε πάντα εραστής της τέχνης την 

οποία μετέτρεψε με επιτυχία επί 30 χρόνια σε χαρά και επάγγελμα..Την Ευρωπαική τέχνη 

γενικότερα την Ελληνική ειδικότερα. 

Με το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Αγγλία πέραν της γνωστής τότε αγοράς του γνωστού 

παλαιού Οίκου δημοπρασιών ‘Academy Auctioneers & Valuers’ του Δ. Λονδίνου ο Ευαγγελινός 

μεταξύ άλλων εκπροσώπησε με επιτυχία και την ελληνική κυβέρνηση στην μάχη για την απόκτηση 

του περίφημου ‘χρυσού στεφάνου’ με το οποίο έστεψε ο Δήμος Αθηναίων τον Ελ. Βενιζέλο κατά 

την νικηφόρα επιστροφή του στην Αθήνα. 

Ιδρυσε τον Οίκο Hellenic Auctions (και τον τεχνοχώρο λογΩτεχνης) το 2000 και ταξιδεύει τον κόσμο 

στην συνεχή του προσπάθεια να διαδίδει και να μοιράζεται το πάθος του για την Ελληνική τέχνη με 

τους απλοικούς και τους ειδικούς. 

III. Δελτία Τύπου 
 

Ακολουθούν μερικά δελτία τύπου ώς δείγμα των όσων γράφονται για την εταιρεία μας: 

Α. "Eργα του Γιάννη Ρίτσου δημοπρατούνται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για 

σχέδια σε βότσαλα, αλλά και ένα ιδιαίτερα αξιόλογο ανέκδοτο χειρόγραφο ποίημα του σπουδαίου 
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μας ποιητή, με τίτλο «Η χρωματοθήκη του Πικάσο», αφιερωμένο στον Πικάσο, τα οποία 

περιλαμβάνονται στην 11η Διεθνή Δημοπρασία του οίκου «Hellenic Auctions», τη Δευτέρα το 

απόγευμα στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς. 

Τα συγκεκριμένα έργα του Ρίτσου ανακάλυψε και διέσωσε ο επικεφαλής του οίκου δημοπρασιών, 

Θάνος Ευαγγελινός, αναγνωρίζοντάς τα μέσα σε παραπεταμένες κούτες και μισοκατεστραμμένα 

προσωπικά αντικείμενα, επιστολές, δώρα και κειμήλια, γνωστού λόγιου, στενού φίλου και 

συνεργάτη του Γιάννη Ρίτσου.” 

Έθνος, 19 Νοεμβρίου 2010 

http://www.ethnos.gr/politismos/arthro/to_agnosto_poiima_gia_ton_pikaso-42246959/ 

 
Β. «Μια δημοπρασία, θα τιμήσει την πρώτη δημοπρασία που διεξήχθη πριν απο 100 χρόνια σε μια 

απελευθερωμένη Θεσσαλονίκη. Αυτή θα περιλαμβάνει εκατό περίπου έργα τέχνης σημαντικών 

Ελλήνων ζωγράφων, που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο αιώνων.» - 

Grekomania.ru 5 Ιουνίου 2014 (αρχική στα ρωσικά) http://www.grekomania.ru/news/culture/3394-

v-salonikah-auktsion-rabot-znamenityh-grecheskih-hydozhnikov 

IV. Φωτογραφίες 
 

 

http://www.ethnos.gr/politismos/arthro/to_agnosto_poiima_gia_ton_pikaso-42246959/
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V. Πληροφορίες Επικοινωνία 
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες διευθύνσεις: 
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Hellenic Auctions, 
Αl. Σβώλου 5 

Θεσσαλονίκη, 54622 
Ελλάδα 

 
Τηλ. +30 2310 227 007 

Τηλ / Fax. +30 2310 22 77 99 
 

www.hellenicauctions.com 
 

... Ή χρησιμοποιήσετε τo έντυπο επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδα μας! 

 

 

http://www.hellenicauctions.com/

