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Ο Ποιητής Θεόδωρος Σαντάς γεννήθηκε στην Ηράκλεια της Φθιώτιδας και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. 
Γονείς του ήταν ο Δημήτριος και η Αικατερίνη Σαντά. Ήταν μαθηματικός, παντρεμένος με την Σμαρώ 
Δημάκου, με την οποία απέκτησε τρεις κόρες, την Αικατερίνη, την Δήμητρα και την Μαρία, η οποία 

ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα της είναι επίσης μαθηματικός και ποιήτρια.
Υπήρξε τακτικό μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης 

Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος και ήταν μεταξύ των ιδρυτικών μελών της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 
για τον πολιτισμό «Αργοναύτες. Διετέλεσε, επίσης, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αμφικτυονίας 
Ελληνισμού και υπεύθυνος δημοσίων και διεθνών σχέσεων του απόδημου Ελληνισμού, καθώς και μέλος 
του Σωματείου Στιχουργών Βορείου Ελλάδος (έτος ιδρύσεως 1998). 

Το 1997 έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα με την ποιητική συλλογή «Το ταξίδι του άστρου», 
αφιερωμένη στην πρόωρα χαμένη ανιψιά του Νικόλ Πολύζου, παιδί της αδελφής του. 

Την ίδια χρονιά συμμετείχε στο Φεστιβάλ Ελληνικού τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Η 
μικρή Δανάη», σε μουσική του Δημήτρη Κεχαγιά. 

Το 1999 εξέδωσε την δεύτερη ποιητική του συλλογή με τίτλο «Στου Αιγαίου τον Έρωτα» και το 2000 
συμμετείχε στην ποιητική συλλογή «Οκτέτο» με άλλους επτά ποιητές της Θεσσαλονίκης, μέλη της Ε.Λ.Β.Ε. 

Τον Απρίλιο του 2001, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκτιμώντας την αρετή και τις 
προς τα γράμματα και τις τέχνες προσφερθείσες υπηρεσίες, του απονέμει τιμητικό δίπλωμα. 

Το 2004 εξέδωσε την ποιητική συλλογή «Ό,τι δεν σβήνει η βροχή». 
Το 2006 την ποιητική συλλογή «Ο έρωτας έχει πάντα πανσέληνο», που εξαντλήθηκε και τον Μάρτιο του 

2008 επανεκδόθηκε από τις εκδόσεις Υδρόγειος.
Τιμήθηκε από την Ακαδημία Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού της Γερμανίας, από τον Δήμο Χαλκίδας 

και επανειλημμένα από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. Το 2009 βραβεύτηκε από την Ένωση 
Συγγραφέων Λογοτεχνών Ευρώπης και τον Σεπτέμβριου του 2002 από τον λογοτεχνικό σύλλογο Αγρινίου 
Κ. Χατζόπουλος. 

Στίχοι του για ήρωες του 1821 και για τον Πόντο μελοποιήθηκαν από τον πρωτοπρεσβύτερο και μουσικό 
Θεόδωρο Τσαμπατζίδη και εκδόθηκαν σε CD με τίτλο «Ελλάδα Μήτρα Ηρώων. Λίκνο της πίστης και της 
λευτεριάς». 

Το 2006, βραβεύτηκε στο δεύτερο Φεστιβάλ Ποίησης Θεσσαλονίκης με το δεύτερο βραβείο και το 2008, 
με το πρώτο βραβείο από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Αργοναύτες». 

Συνέγραψε τους στίχους για τον ύμνο του Αποστόλου Παύλου, που μελοποίησε ο πρωτοπρεσβύτερος 
και μουσικός Θεόδωρος Τσαμπατζίδης. Στίχοι του, επίσης, για κάλαντα μελοποιήθηκαν από τον πατέρα 
Θεόδωρο Τσαμπατζίδη και ένα τραγούδι «Χριστούγεννα θα πουν οι ουρανοί» συμμετέχει σε CD με εννιά 
τραγούδια με τον τίτλο «Καλανδρική Οκταηχία». Τα κάλαντα τραγουδάει η νεανική χορωδία του Ιερού 
Ναού Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. 

Τον Ιούνιο του 2008, η «Μουσική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, Τμήμα Πολιτισμού» που προκηρύσσει 
παγκόσμιο ποιητικό διαγωνισμό με θέμα «Περιβάλλον – φύση – άνθρωπος» του απονέμει έπαινο για την 
συμμετοχή του.

Το 2009, στην δεύτερη συνάντηση Μουσικής και Ποίησης, Βόλος 2009, τιμήθηκε με το πρώτο ειδικό 
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τιμητικό βραβείο από το Ωδείο Φουντούλη για το έργο του και την συμβολή του στα γράμματα και τον 
πολιτισμό. Στίχοι του έχουν μελοποιηθεί από τον μουσικοσυνθέτη και ποιητή Τάκη Λουκαρέα, όπως και 
από τον μουσικό και συνθέτη Γιάννη Ιωαννίδη. 

Την ίδια χρονιά η Ένωση Συγγραφέων Λογοτεχνών Ευρώπης για την 10η Επέτειο Φεστιβάλ Ποιήσεως 
του απένειμε τα εύσημα λογοτεχνίας και πολιτισμού. 

Το καλοκαίρι του 2010 βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο από τον Δήμο Αρκαδίου «Χάρκια 2010», σε 
Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό. 

Επίσης, με δεύτερο έπαινο από τον Δήμο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 
Ποίησης Δήμου Χορτιάτη με θέμα «Προσφυγιά». 

Τον Ιούνιο του 2010 βραβεύτηκε από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών στους Δελφούς, με το δεύτερο 
βραβείο ποίησης για το ποίημά του «Δεν είναι η χρυσή βροχή». 

Το Νοέμβριο του 2010 έλαβε τιμητική διάκριση για το ποίημά του «Η οργή των νεκρών» και με θέμα 
«Αλησμόνητες Πατρίδες Μικράς Ασίας» από την Ένωση Σμυρναίων-Μικρασιατών Βορείου Ελλάδος στον 
1ο πανελλήνιο διαγωνισμό ιστορικής Μελέτης και Ποιήσεως. 

Στις 5 Δεκεμβρίου του 2010 βραβεύτηκε στην Αθήνα από τον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» με το 
δεύτερο βραβείο για ανέκδοτη ποιητική συλλογή (πρώτο δεν υπήρχε). 

Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2012, σε διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμος Σκοπέλου στην μνήμη του ποιητή 
«Καισάριου Δαπόντε», τιμήθηκε με το δεύτερο βραβείο ποίησης για το ποίημά του «Ανατομία του ουρανού». 

Στον 1ο Τσακιρίδειο Ποιητικό διαγωνισμό του Δήμου Διαβατών Θεσσαλονίκης και της Ένωσης 
Συγγραφέων Λογοτεχνών Ευρώπης, το 2012, τιμήθηκε με πρώτο έπαινο. 

Τον Φεβρουάριο του 2014 τιμήθηκε με έπαινο για το ποίημά του «Με την πολυσημία της ποίησης» από 
την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών. 

Την 1η Μαρτίου του 2015, βραβεύτηκε από την Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος για την 
προσφορά του στην Ελληνική Λογοτεχνία και ως Πρόεδρος της Ε.Λ.Β.Ε. το 2003. 

Συμμετείχε σε αξιόλογες ανθολογίες και έγραψε στίχους για έντεχνα παραδοσιακά τραγούδια. Μέσα στο 
2016 κυκλοφόρησε ένα CD με παραδοσιακή μουσική του Χρήστου Δασκαλόπουλου, με τον τίτλο «Μιας 
Πόλης μουσικές», στο οποίο ένα τραγούδι έχει στίχους δικούς του. 

Επίσης, από τον καθηγητή μουσικής του Ιονίου Πανεπιστημίου Σπύρο Δεληγιαννόπουλο και τον 
καθηγητή μουσικής και τραγουδιστή πανελλήνιας εμβέλειας Βασίλη Αγροκώστα έχουν μελοποιηθεί 
τραγούδια σε στίχους του, καθώς και από τον εγνωσμένης αξίας συνθέτη Νίκο Φυλακτό, τέως διευθυντή 
της χορωδίας του δήμου Νέου Ηρακλείου Αθηνών, έχουν μελοποιηθεί αρκετά ποιήματά του.

Τον Δεκέμβριο του 2016 τιμήθηκε με έπαινο για το ποίημά του «Αγωνία» από το Πολιτιστικό Περιοδικό 
«Δευκαλίων ο Θεσσαλός». 

Τον Οκτώβριο του 2017 τιμήθηκε με έπαινο από την «Πνευματική Συντροφιά Λεμεσού» και με βραβείο 
στον ΣΤ΄ Πανελλήνιο Ποιητικό Διαγωνισμό «Καισάριος Δαπόντες», για το ποίημά του «Οι τελευταίοι 
Υάκινθοι». 

Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς βραβεύτηκε με Βραβείο Τιμής από την Αμφικτυονία Ελληνισμού. 
Το 2018, υπό την αιγίδα της Αμφικτυονίας Ελληνισμού, εξέδωσε δύο ποιητικές συλλογές με τίτλους 

«Ανατομία του Ουρανού» και «Από Αμφιπόλεως εις Δίον».
Παρουσίασε το έργο αρκετών παλαιών και νέων ποιητών. 
Πίστευε πώς υπάρχουν και σήμερα εξαιρετικοί νέοι ποιητές, για αυτό τους στήριζε και συζητούσε μαζί 

τους, και για να τους ενθαρρύνει έγραφε προλόγους για τα βιβλία τους. 
Ο Θεόδωρος Σαντάς Απεβίωσε στις 11 Μαΐου του 2020 σε ηλικία 72 ετών, έχοντας αφήσει πλούσια 

πνευματική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. 


