ΜΠΟΥΚΑΣ Γ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δάσκαλος

Ο Κώζηαο Μπνύθαο ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Φσηεηλήο γελλήζεθε ζην Ρνβνιηάξη
Φζηώηηδαο ην 1926, όπνπ έκαζε ηα πξώηα γξάκκαηα θαη πέξαζε ηα παηδηθά ηνπ
ρξόληα. Σειείσζε ην Γπκλάζην πεξρεηάδαο. ηε ζπλέρεηα ζπνύδαζε παηδαγσγηθά
ζηελ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία Λάξηζαο. πκπιήξσζε ηηο παηδαγσγηθέο ηνπ ζπνπδέο
κε θνίηεζε αθόκε δύν εηώλ ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. πνύδαζε επίζεο δσγξαθηθή
ζηελ ECOLE A.B.C. DE DESSIN.
Η εθπαηδεπηηθή ηνπ θαξηέξα σο δάζθαινο μεθίλεζε από ην 4/ζέζην Γεκνηηθό
ρνιείν Αξγπξνπνπιίνπ Λαξίζεο. Αθνινύζσο, κεηαηέζεθε ζην 2/ζέζην Γεκνηηθό
ρνιείν Πεξηβνιίνπ Γνκνθνύ, όπνπ ππεξέηεζε θαη σο Γηεπζπληήο θαηά ηα ζρνιηθά
έηε 1955-56 έσο θαη 1960-61. Πνιινί από ηνπο ηόηε καζεηέο ηνπ ηνλ ζπκνύληαη κε
λνζηαιγία θαη ζπγθίλεζε. ηε ζπλέρεηα ππεξέηεζε ζην 4/ζέζην Γεκνηηθό ρνιείν
Οκβξηαθήο Γνκνθνύ (σο βνεζόο Δπηζεσξεηή ζηε Β΄ Δθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα
Φζηώηηδαο). Σέινο, κεηαηέζεθε ζην 7ν 11/ζέζην Γεκνηηθό ρνιείν Παγθξαηίνπ
Λακίαο (σο Γηεπζπληήο).
Σν 1976 πξνήρζε ζην βαζκό ηνπ Δπηζεσξεηή. Σνπνζεηήζεθε αξρηθά ζηε
λενζπζηαζείζα Γ΄ Δθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα Φζηώηηδαο κε έδξα ηε Μαθξαθώκε.
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Αθνινύζσο, κεηαθηλήζεθε ζηελ Δθπαηδεπηηθή Πεξηθέξεηα Γνκνθνύ, απ' όπνπ θαη
ζπληαμηνδνηήζεθε.
Αζρνιήζεθε επίζεο κε ηε δσγξαθηθή θαη ην ζέαηξν. ην ρσξηό ηνπ, γηα αξθεηά
ρξόληα, νξγάλσλε δηάθνξεο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ηηο νπνίεο παξαθνινπζνύζαλ
θάηνηθνη θαη ησλ γύξσ ρσξηώλ. Έιαβε κέξνο ζε δύν εθζέζεηο δσγξαθηθήο, ζηελ
Αζήλα ηα έηε 1962 θαη 1964, γηα ηηο νπνίεο επλντθά ζρόιηα έγξαςαλ ν αζελατθόο θαη
ν ηνπηθόο ηύπνο.
εκαληηθή είλαη ε θνηλσληθή ηνπ πξνζθνξά. Γηεηέιεζε Γξακκαηέαο ηεο
Γηνηθνύζαο επηηξνπήο ζην παξάξηεκα Διιεληθήο Αληηθαξθηληθήο Δηαηξείαο Ννκνύ
Φζηώηηδαο. Πξνζέθεξε ππεξεζία ζην ώκα Διιήλσλ Πξνζθόπσλ, σο ηνπηθόο
Έθνξνο Λακίαο από ην έηνο 1966 έσο ην έηνο 1976 θαη σο Αλαπιεξσηήο
Πεξηθεξεηαθόο Έθνξνο Ννκνύ Φζηώηηδαο έσο θαη ην έηνο 1980 κε αμηόινγε
πξνζθνξά. Σν έηνο 1967 ίδξπζε, κε ηνλ θαζεγεηή ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο
Λακίαο θ. Ηιία Βηγγόπνπιν, ην θέληξν Καιαηζζεηηθήο Αγσγήο θαη Ψπραγσγίαο ηεο
ηνπηθήο Δθνξείαο Πξνζθόπσλ Λακίαο, ην νπνίν ιεηηνύξγεζε κε άξηζηα
απνηειέζκαηα.
Πινπζηόηαην είλαη ην ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν. Έρεη εθδώζεη ηα βηβιία: «Αιεζηλό
παξακύζη» (2000), «Διιεληθή παξάδνζε» (2007), ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ήζε,
έζηκα θαη ηξαγνύδηα ηεο πεξηνρήο, ηα νπνία ζπλέιεμε από γέξνληεο ηνπ ρσξηνύ ηνπ,
θαζώο επίζεο θαη ησλ ρσξηώλ Πεξηβόιη Γνκνθνύ, Πύξγνπ θαη Βίησιεο Μαθξαθώκεο
(ζην ηέινο ηνπ βηβιίνπ παξαηίζεηαη ιεμηθό ληνπηνιαιηάο ηνπ ρσξηνύ ηνπ), «Η
θακπάλα» (2009), «Λεύθσκα» (2013) θαη «Διεύζεξεο ζθέςεηο – Αλάιεθηα» (2015).
Δθηόο από ηα βηβιία έρεη γξάςεη θξηηηθά ζεκεηώκαηα, άξζξα θαη ζρόιηα ζηνλ
εκεξήζην θαη πεξηνδηθό ηύπν. Από ην 1997 ήηαλ ηαθηηθόο ζπλεξγάηεο ηεο ηνπηθήο
θαζεκεξηλήο εθεκεξίδαο ηεο Λακίαο «ΣΟ ΦΩ» θαη από ην 2014 ηεο ηνπηθήο
θαζεκεξηλήο εθεκεξίδαο «ΛΑΜΙΑΚΟ ΣΤΠΟ».
Δίλαη ηαθηηθό κέινο ηνπ Οκίινπ Φζησηώλ Λνγνηερλώλ θαη πγγξαθέσλ.
Γηα ηελ εζσζρνιηθή θαη εμσζρνιηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα έηπρε εζηθώλ ακνηβώλ
θαη ηηκεηηθώλ δηαθξίζεσλ από ηελ ππεξεζία ηνπ. Σν 1977 ηηκήζεθε από ην ώκα
Διιήλσλ Πξνζθόπσλ κε ην κεηάιιην επδόθηκνπ ππεξεζίαο. ηηο 29 Ιαλνπαξίνπ
2006, παξακνλή ηεο ενξηήο ησλ Σξηώλ Ιεξαξρώλ, ηνπ απελεκήζε από ηνλ ηόηε
Μεηξνπνιίηε Φζηώηηδαο θπξό Νηθόιαν, ην παξάζεκν ηεο Ιεξάο Μεηξνπόιεσο γηα
ηελ πνιπζήκαληε πξνζθνξά ηνπ ζηα γξάκκαηα θαη ην πινύζην ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν.
Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2009 ε Έλσζε Πνληίσλ Φζηώηηδαο ηνπ απέλεηκε ηηκεηηθή πιαθέηα
γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζ' απηήλ. Σν 2014 ηνπ απελεκήζε βξαβείν Σηκήο Α' ηάμεσο
από ηελ ελ Θεζζαινλίθε Αθαδεκία Κνηλσληθώλ Δζληθώλ θαη Πνιηηηζηηθώλ
ρεδηαζκώλ, ηόζν γηα ηε γόληκε ππεξεζηαθή δηαδξνκή ηνπ από όια ηα ζηάδηα ηεο
Δθπαηδεπηηθήο Δπζύλεο, όζν θαη γηα ην πνιπζρηδέο, πινύζην θαη πξσηόηππν
ζπγγξαθηθό ηνπ έξγν ζε ζέκαηα ιανγξαθηθνύ, παηδαγσγηθνύ, θνηλσληθνύ, ηζηνξηθνύ
θαη εζληθνύ ελδηαθέξνληνο.
Νπκθεύηεθε ηελ Δπαγγειία Γεκεηξίνπ θαιηζηήξα, θαζεγήηξηα Οηθηαθήο
Οηθνλνκίαο, κε θαηαγσγή από ην Πεξηβόιη Γνκνθνύ, κε ηελ νπνία απέθηεζαλ δύν
θόξεο, ηε Φσηεηλή θαη ηε Βαγηνύια.
Σόπνο κόληκεο δηακνλήο ε Λακία.
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