Η Χρυσούλα Σαατσόγλου ‐ Παλιαδέλη, καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο
Τμήμα Ιστορίας ‐ Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη
Θεσσαλονίκη.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών της μετείχε στις πανεπιστημιακές ανασκαφές του
Δίου και της Βεργίνας. Το 1975 εντάχτηκε στην ομάδα της συστηματικής ανασκαφής
του Α.Π.Θ. στη Βεργίνα υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικου. Στο
πλαίσιο αυτής της μακρόχρονης αρχαιολογικής δραστηριότητας μετείχε στην
ανασκαφή της Μεγάλης Τούμπας και στην αποκάλυψη των βασιλικών τάφων της
(1976‐1980), ενώ από το 1982 έχει την επιστημονική ευθύνη για την έρευνα του
Ιερού της Εύκλειας. Από το 2001 διευθύνει την πανεπιστημιακή ανασκαφή του
Α.Π.Θ. στη Βεργίνα.
Έχει συγγράψει μονογραφίες και αρχαιολογικούς οδηγούς για την αρχαία
Μακεδονία και τη Βεργίνα. Άρθρα και μελέτες της έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά
και ξένα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους. Έχει μετάσχει σε ελληνικά και
διεθνή αρχαιολογικά και αρχαιομετρικά συνέδρια. Συνεργάζεται σε ερευνητικά
προγράμματα με το Τμήμα Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και τους Τομείς
Γεωφυσικής του Τμήματος Γεωλογίας και Φωτογραμμετρίας του Τμήματος
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
Επιπλέον, οργάνωσε πιλοτικά εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα την Αρχαιολογία στην
Εκπαίδευση, Υποστήριξε προγράμματα επιμόρφωσης λειτουργών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Είχε την επιστημονική εποπτεία για σειρά
τηλεοπτικών ντοκιμαντέρ στην ΕΤ3 με θέμα την αρχαία Μακεδονία και την ιστορία

της. Δημοσιεύματά της για το ευρύ κοινό έχουν κατά καιρούς δημοσιευτεί στον
ημερήσιο τύπο.
Είναι αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου και τακτική
εταίρος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έχει διατελέσει:







Σύμβουλος της Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης στον Οργανισμό Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη ’97
Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
Μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)
Μέλος της Επταμελούς Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού του
Α.Π.Θ.
Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων του Α.Π.Θ.
Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής για την Ανάδειξη του Αρχαιολογικού
Χώρου της Πέλλας

Το 2009 εκλέχτηκε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την ευρωλίστα του
ΠΑΣΟΚ. Εντάχτηκε στην Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και
Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπό την ιδιότητα αυτή ορίστηκε:







Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών
Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
Μέλος της Επιτροπής για τις σχέσεις με το Ισραήλ
Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής για την Ισότητα των Φύλων
Αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής για τις σχέσεις με την Αλβανία, τη
Βοσνία‐Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και το Κόσοβο
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδρυση και τη λειτουργία του
«Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όλες οι δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής της θητείας στην
ιστοσελίδα: www.paliadeli.gr
Επικοινωνία: chrysoula.paliadeli@paliadeli.gr

