
 

τα 110 χρόνια από  

τη γέννησή του (2007) το    

Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης   

διοργάνωσε συγκεντρωτική  

έκθεση ζωγραφικών έργων,  

φωτογραφιών και ενθυμημάτων  

του Κυριάκου Δεμπώνου,  

που εγκαινίασε  

ο Αποστολικός Νούντσιος  

του Βατικανό στην Αθήνα,  

Αρχιεπίσκοπος Satrianum,  

Patrick Coveney, με την  

τιμητική συμμετοχή  

της Νομαρχίας Λέσβου  

και του Δήμου Παιανίας.  

 

Σ 



Παραδειγματική περίπτωση πηγαίας εικαστικής  

ευαισθησίας και πάθους εικαστικής άσκησης  

είναι και τούτη του Κυριάκου Δεμπόνο. Ήταν  

παραπέρα η περίπτωσή του ένα υπόδειγμα  

φιλομάθειας, επίγνωσης και μετριοφροσύνης,  

που δυστυχώς δεν την έχουν οι εμπειροδίδακτοι  

δημιουργοί. 

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα, στα 1897. Η οικογένειά  

του είχε τις ρίζες της στη γνωστή οικογένεια  

της Ρώμης, De Bono. Ως δυτικοθρεμμένος  

καθολικός είχε αναπτυγμένη τη νοοτροπία της  

αφοσίωσης στην «καθαρόλογη» αφηγηματική  

τέχνη, τη σχεδόν φωτογραφική αποτύπωση των  

θεμάτων και στη διακοσμητική τους  

συμπλήρωση. Αν εξαιρέσει κανείς μια μικρή  

μόνο σειρά ζωγραφικών έργων του, που  

αντέχουν στην αυστηρή κριτική,  

τα φωτογραφικά έργα του τον αναδεικνύουν  

σ’ έναν πράγματι άφθαστο χειριστή του φακού. 

Επιδόθηκε στον τραπεζικό τομέα και θήτευσε  

για πολλά χρόνια στην Εμπορική Σράπεζα  

της Ελλάδος ως διευθυντής.  

Σον περισσότερο χρόνο της θητείας του τον  

πέρασε στη Μυτιλήνη στην κρισιμότερη  

περίοδο του ελληνισμού και έζησε από κοντά  

το δράμα της πρώτης προσφυγιάς του 1922.  

Δραστηριοποιήθηκε κοινωνικά στην ακμή  

της «Λεσβιακής Άνοιξης» όπου κυριαρχούσαν  

στο νησί ονομαστές συντροφιές, ο Μυριβήλης,  

ο Πρωτοπάτσης, ο τρατής Παρασκευαϊδης,  

ο Βερναδάκης, για ένα διάστημα ο Κόντογλου  

και ο τρατής Δούκας, και παρακολούθησε  

στενά κάθε εκδήλωσή τους λογοτεχνική και  

καλλιτεχνική.  

Ο ίδιος δούλευε ακατάπαυστα και μόνο για τον  

εαυτό του. Είχε μάθει την προετοιμασία της  

ζωγραφικής επιφάνειας. Ως γνήσιο τέκνο της  

ακαδημαϊκής τέχνης χάραζε με το μολύβι  

πρώτα το σχέδιο. Κατόπιν, στο χρώμα,  

ακολουθούσε πιστά τα φώτα του αντικειμένου.  

Άλλοτε δούλευε στην ύπαιθρο και άλλοτε  

μετέφερε στο τελάρο θέματα από επιλεγμένες  

καρτ-ποστάλ και έντυπα ζωγραφικών  

μοντέλων, κυρίως γυμνών, που έφερνε από  

τα πολλά ταξίδια του στο εξωτερικό. 

Σα αναγνώσματά του επικεντρώνονταν στην  

κλασσική ευρωπαϊκή λογοτεχνία και συχνά  

διάβαζε απευθείας το πρωτότυπο. Μιλούσε  

άπταιστα την ιταλική αλλά στη συνέχεια  

κατάφερε με ψυχική επιμονή και την πάντοτε  

ακμαία πνευματική του διαύγεια να μάθει  

μόνος του γαλλικά και αγγλικά. 



τη δεκαετία του ’60 γνωρίζεται με το Μάριο  

Βαγιάνο. Αυτός τον πείθει να εκθέσει έργα του  

στο Πρακτορείο Πνευματικής υνεργασίας, που  

συγκέντρωνε τότε τον καλύτερο κόσμο των  

πνευματικών δημιουργών. Ήταν ήδη μεσήλικας,  

με εγγόνια. 

Η φωτογραφία του Δεμπόνο αποκαλύπτει την  

καθαρή και γνήσια «όρασή» του.  

Η φωτεινότητα, το τέλειο «νετάρισμα», η επιλογή  

του ευαίσθητου θέματος, η ακρίβεια  

περιγραφής των όγκων, η προοπτική και  

σύλληψη της φωτοσκιάς δίδουν την έκφραση  

μιας κεκαθαρμένης πραγματικότητας  

πανέτοιμης να φιλοξενήσει τον  

απελευθερωμένο από κάθε αχλύ βασάνων,  

άνθρωπο. Φωτογράφισε κτιριακές απόψεις,  

ιδιαίτερα της Ύδρας, του Πόρου και των  

περιοχών της δυτικής Αττικής. Αυτά ως το  

τέλος της ζωής του, που τον βρήκε στην Ιταλία,  

στα 1960. 
                                                 Εσάγγελος Ανδρέοσ 

 

Kyriakos Debonos is an exemplary case of  

spontaneous sensibility and passion in Plastic  

Arts. Unlike many empirical artists, he was a  

model of studiousness, awareness and  

modesty. 

He was born in Corfu, in 1897. His family had its 

roots in the famous families of Rome, Crose  

and De Bono, with which the artist had a close  

relationship under his death. 

As a westerly brought up Catholic, he was de 

dicated to the clear narrative art, the almost  

photographic imprinting of his themes and  

their decorative completion. It we leave out  

only one small series of painting that can stand  

strict criticism, his photographic works of art  

mark him as a second to none handler of the  

camera. 

He occupied himself with banking and he was  

a manager of the Commercial Bank of Greece  

or many years. He spent most of his term of  

office as a Bank Manager in Mytilini, during a  

most critical period of time for Hellenism, where  

he witnessed the drama of the first refugees  

in 1922. 

He took an active part in the social life of the 

island during the “Lesbian Spring” when known  

companies of friends dominated the island;  

Myrivilis, Protopatsis, Statis Paraskevaidis,  

Vernadakes and Kontoglou and Stratis Doukas  

for some time. He watched closely all their  



literary and artistic shows. 

He himself worked hard and only for himself. 

He had learnt how to prepare the surface  

which was to he painted. He first lined the  

sketch in pencil. Then, while colouring it, he  

closely followed the lights of the object.  

Sometimes he worked outdoors and other  

times he painted themes from selected post  

cards and periodicals of models, mainly nudes,  

which he had bought from his many trips  

abroad. 

He used to read classical European Literature  

and he after read it in the original. He spoke  

Italian fluently and later on he managed with  

his persistence and lucidity of mind to learn  

French and English by himself. 

In the sixties he made the acquaintance of  

Mario Vagiano. That man persuaded him to  

exhibit his works of art in the Agency of  

Spiritual So-operation, where the best of the  

intellectual men used to meet.  

He was already middle-aged with  

grandchildren. 

Photos taken by Debono reveal his clear and  

genuine “sight”. The brightness, the perfect  

finish, the choice of a sensitive theme, the  

precise description of the sizes, the perspective  

and the conception of the shading depict a  

clear reality ready to welcome the free from  

sufferings man. He used to take photos of  

built-up areas, especially of Hydra, Poros and  

the western parts of Attica. He did all these  

until he died in Italy, in 1960.    
                                      Evangelos Andreou 

 

 

 

 

 

 

 

 



/Etera tou b…ou... 
 

Ο Κπξηάθνο Γεκπώλνο γελλήζεθε ζηελ Κέξθπξα, 
ζηηο 5 επηεκβξίνπ 1897 θαη ήηαλ γηόο ηνπ 
ρξπζνρόνπ Ισζήθ θαη ηεο Όιγαο Γεκπώλν, ην γέλνο 
Αγγνπξάθε.  Ο παππνύο ηνπ Domenico De Βono 
γελλήζεθε ζηε Μάιηα. Ήηαλ βξεηαλόο ππήθννο θαη 
θαηαγόηαλ από παιαηά ηηαιηθή νηθνγέλεηα κέιε ηεο 
νπνίαο εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Μάιηα ζηά πξώηα 
ρξόληα ηεο αγγινθξαηίαο (1814-1864).  Σν 1840  
εγθαηαζηάζεθε ζηελ Κέξθπξα όπνπ λπκθεύζεθε ηελ 
Δπζπκία Μπνπράγηαξ. Απέθηεζαλ έληεθα παηδηά, 
αλάκεζά ηνπο ηνλ Μπαηίζηα, ηνλ σηήξην, ηνλ 
Κάξιν, ηνλ Φξαλζέζθν, ηνλ Γθίγθε, ηελ Κάξκελ,  ηελ 
Σεξέδα, ηελ Κνληζέηα θαη ηνλ Ισζήθ, παηέξα ηνπ 
Κπξηάθνπ. 
Ο Κπξηάθνο απνθνίηεζε από ην Γπκλάζην θαη ηελ 
Δκπνξηθή ρνιή ηεο Κέξθπξαο θαη αξρηθά 
εξγάζζεθε σο αληηπξόζσπνο ηνπ εκπνξηθνύ 
ηκήκαηνο ηεο αζελατθήο επηρείξεζεο «Παιιάδηνλ». 
εκαίλνλ κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ήηαλ ν αδειθόο 
ηνπ πύξνο Γεκπόλνο*  
Σν 1923 λπκθεύζεθε ηελ Ακαιία Γειιαπόξηα**  
ζηελ Καζνιηθή Μεηξόπνιε ησλ Αγίσλ Ιαθώβνπ θαη 
Χξηζηνθόξνπ. Σν κπζηήξην εηέιεζε ν επηθαλήο 
Πξεζβύηεξνο Ισάλλεο Ρνπγγέξεο Γάιια Βέθθηα. 
Από ην γάκν ηνπ απέθηεζε κηά θόξε ηε Μηξάληα, 
κεηέπεηηα ζύδπγν ηάζε Παξαζθεπόπνπινπ 
(νηθνγέλεηα αηγππηησηώλ βακβαθεκπόξσλ θαη 
λαπηηιηαθώλ επηρεηξεκαηηώλ).  
Δξγάζζεθε γηα ιίγν ζε ηαπεδηθά θαηαζηήκαηα ζην 
Βόιν θαη ζην Ρέζπκλν θαη από 
ην 1923 κέρξη ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ ην 1958 δηεύζπλε ην θαηάζηεκα ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ζηε 
Μπηηιήλε, ζηελ πεξίνδν άλζεζεο ηεο βηνκεραληθήο ειαηνπξγίαο, ηεο ζαπσλνπνηΐαο, ηεο βπξζνδεςίαο 
θαη ηνπ εμαγσγηθνύ εκπνξίνπ ηνπ λεζηνύ.  
Ήηαλ γλώζηεο ηεο ηηαιηθήο, γαιιηθήο θαη αγγιηθήο γιώζζαο. 
ηε Μπηηιήλε ζπκκεηέρεη ζηελ θνηλσληθή θαη θαιιηηερληθή δσή, ζπλδέεηαη θηιηθά κε ηνλ Οξέζηε Καλέιιε 
θαη ζεηεύεη ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Παιιεζβηαθνύ Γπκλαζηηθνύ πιιόγνπ (1924). 
Σνλ ειεύζεξν ρξόλν ηεο δσήο ηνπ αθηέξσζε από λεαξήο ειηθίαο ζηε θσηνγξαθία θαη ζηε δσγξαθηθή. 
ηα 1959-1960 εμέζεζε ην έξγν ηνπ ζε ζεκαηηθέο εθζέζεηο δσγξαθηθήο ζην Πξαθηνξείν Πλεπκαηηθήο 
πλεξγαζίαο ηνπ Μάξηνπ Βαγηάλνπ κε επηηξνπή επηινγήο ησλ έξγσλ ηνλ θαζεγεηή Γεκήηξε Δπαγγειίδε 
θαη ην δσγξάθν Γηώξγν Μπνπδηάλε.  
Με ην έξγν ηνπ αζρνιήζεθαλ ν Αρηιιέαο Μακκάθεο («Έζλνο», 22.07.1959), ν ίδηνο ν Μάξηνο Βαγηάλνο 
(«Ναπηηιηαθή-Ναπηεξγαηηθή», 02.01.1960) θαη ν Άγγεινο Γόμαο πνπ δεκνζίεπζε κηάλ επαηλεηηθή θξηηηθή 



 ζηελ «Δθεκεξίδα ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Ιαηξηθώλ σκαηείσλ».  
Ο Γεκπώλνο ππήξμε απηνδίδαθηνο θαιιηηέρλεο. Γνύιεςε θπξίσο ζην ύπαηζξν κεηαθέξνληαο ζηνλ θακβά 
ή απνηππώλνληαο κε ην θσηνγξαθηθό θαθό ηνπία από ηελ Κέξθπξα, ηε Μπηηιήλε, ηελ Ύδξα, ηνλ Πόξν 
θαη ηα Βίιηα Αηηηθήο. Σαμίδεςε θαη δσγξάθηζε επίζεο ζηε Ρώκε θαη ζηε Βελεηία. 
Πέζαλε από θαξδηαθό επεηζόδην ζηε Νάπνιε ηεο Ιηαιίαο ζηηο 22 Απξηιίνπ 1960.  
 
*Ο Σπύπορ Δεμπόνορ γεννήθηκε ζηην Κέπκςπα ηο 1899.  Εμθανίζθηκε ζηα γπάμμαηα ζε μαθηηική ηλικία με ηη 

ζύνθεζη παηπιυηικού δπάμαηορ πος ανέβηκε ζηη ζκηνή ηος Δημοηικού Θεάηπος Κεπκύπαρ ηο 1913.  Σπούδαζε 

πολιηικέρ επιζηήμερ ζηο Παπίζι όπος και απίζηεςζε. Το 1921 επέζηπετε ζηην Κέπκςπα και ξεκίνηζε πολιηική 

ζηαδιοδπομία ενώ παπάλληλα επιδόθηκε ζηη ζςγγπαθή θιλολογικών και ιζηοπικών μελεηών ζηην ελληνική και 

γαλλική γλώζζα, μία από ηιρ οποίερ και για ηην Κέπκςπα, πος έηςσε εςνοφκήρ κπιηικήρ ζηο Παπίζι. 

Πέθανε ζε ηλικία 23 σπονών, ηο 1922. Ο θάναηορ ανέκοτε ηη δημιοςπγική ζηαδιοδπομία ηος και μόνη μαπηςπία 

γι΄αςηήν απανηά ζε δημοζίεςμα (νεκπολογία) ηηρ κεπκςπαφκήρ εθημεπίδαρ «Αλήθεια» ηηρ 11
ηρ

 Αςγούζηος 1922  

**Η Αμαλία γεννήθηκε ηο 1903 και ήηαν κόπη ηος κεπκςπαίος εμπόπος από ηο Μανηούκι Γευπγίος Δελλαπόπηα -

με καηαγυγή από ηην Κεθαλλονιά- και ηηρ ΄Ανναρ Κπόηζη, κόπηρ ηος ιηαλικήρ καηαγυγήρ Ruggero Croce (επίζηρ 

από παλαιά ιηαλική οικογένεια ηηρ Μάληαρ). Φοίηηζε ζηο Απζάκειο Γςμνάζιο ηηρ Κέπκςπαρ και μιλούζε ιηαλικά 

και γαλλικά. 

 
 

                   Η παλέτα  

                     του  

                    Δεμπώνου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ο φακός 

του Δεμπώνου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


