Δρ.Καλαϊτζή Σουλτάνα (Τατιάνα)
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Σέρρες και κατοικεί στη Θεσσαλονίκη.
Διδάκτωρ (PhD), Τεχνολόγος Ξύλου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
Πτυχιούχος της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και κάτοχος
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) στην κατεύθυνση Συγκομιδής
και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας, του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Εργάζεται από το 2001 στη Δασική Υπηρεσία ως μόνιμη τακτική υπάλληλος
(2001-2004 στη Διεύθυνση Δασών Σερρών, 2004-2013 στο Δασαρχείο
Θεσσαλονίκης και 2013 έως σήμερα στο Δασαρχείο Λαγκαδά).
Από το 2010 είναι τακτικό μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και Μακεδονικών
Τεμπών.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Είναι μέλος τους Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και της Ελληνικής Δασολογικής
Εταιρείας.
Έχει υπάρξει Εργαστηριακή Συνεργάτης του Τμήματος Τεχνολογίας και
Σχεδιασμού Ξύλου και Επίπλου του Α.Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας.
Έχει συμμετάσχει σε διάφορα επιστημονικά σεμινάρια και συνέδρια
παρουσιάζοντας μελέτες του γνωστικού αντικειμένου της.
Είναι μητέρα μίας κόρης 7 χρονών.

Τον Μάρκο Μπόλαρη τον γνωρίζω από τότε που θυμάμαι το εαυτό μου.
Γέννημα θρέμμα Σερραίος και στενός οικογενειακός φίλος, σχέση που
διαρκεί σχεδόν τρεις γενιές.
Αυτό που εμπνέει από την πρώτη στιγμή η φυσιογνωμία του και ο λόγος του,
είναι η εμπιστοσύνη.
Η σιγουριά πως ότι λέει το εννοεί.
Σοβαρός και παράλληλα προσεγγίσιμος κι ανθρώπινος, σύντομα σε κάνει να
τον αισθανθείς φίλο σου.
Υπήρξε Δημοτικός Σύμβουλος και αντιδήμαρχος με αξιοσημείωτη προσφορά
στην πόλη των Σερρών, με πολύχρονη δράση και καταξίωση ως μάχιμος
δικηγόρος και πατέρας έξι παιδιών.
Έτυχε να παρακολουθήσω από κοντά την πορεία του ως πολιτικό.
Συχνά η εξουσία αλλοιώνει τους ανθρώπους. Δεν είναι λίγοι αυτοί που
γίνονται υπεροπτικοί, απόμακροι, αλαζόνες, που ξεχνούν τις αρχές και τις
θέσεις τους ή τα θυσιάζουν όλα για την προσωπική τους προβολή και το
ίδιον όφελος.
Όχι, ο Μάρκος δεν είναι ένας από αυτούς.
Είναι ως σήμερα σταθερός και συνεπής στις πολιτικές του θέσεις και την
ιδεολογία που εκπροσωπεί παρότι μια τέτοια στάση οδήγησε σε ρήξεις και
απόσχιση.
Οι ενέργειές του ως βουλευτής και ως υφυπουργός ήταν πάντα υπέρ του
κοινού συμφέροντος, υπέρ της διαφάνειας , του δικαίου και των αδυνάτων,
ενώ συνετέλεσε ουσιαστικά στην προσπάθεια κατά της διασπάθισης του
δημόσιου χρήματος ( διαλεύκανση του σκανδάλου των υποβρυχίων και
παράνομων επιδομάτων πρόνοιας).
'Όλα αυτά αλλά και η ακλόνητη πίστη του στις δυνατότητες της Μακεδονίας
και των ανθρώπων της καθώς και ο κοινός πολιτικός μας τόπος, είναι οι
λόγοι που συμμετέχω στην προσπάθεια του για τη διεκδίκηση της διοίκησης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως υποψήφια περιφερειακή
σύμβουλος.

