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Βιογραφικό Σημείωμα 

Η Αναστασία Τσαγκαράκη είναι διδάκτορας Ιστορίας του Γαλλικού Πολιτισμού, απόφοιτος του 

Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε όλους τους κύκλους σπουδών της. Από το 2009 ασχολείται 

συστηματικά με την έρευνα γύρω από τους Φιλέλληνες μαχητές, με εξειδίκευση στο έργο των 

Γάλλων Φιλελλήνων στον Ελληνικό Στρατό και στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος. Είναι 

συγγραφέας του  βιβλίου Οι Γάλλοι Φιλέλληνες στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας (Παρισιάνου, 

Ιούνιος 2021) που βασίζεται στο ηλεκτρονικό βιβλίο Les  Philhellènes français dans la lutte 

pour l’Indépendance Grecque (Αθήνα, 2019). Από κοινού με τον Κώστα Παπαηλιού έχει 

επίσης συγγράψει το έργο Ο κατάλογος των Φιλελλήνων του Ερρίκου Φορνέζη που 

εγκαινιάζει τη Φιλελληνική Βιβλιοθήκη των εκδόσεων Παρισιάνου Α.Ε. (Ιανουάριος 2021). 

Παράλληλα, έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της έρευνάς της σε άρθρα και ανακοινώσεις 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τέλος, ασχολείται επαγγελματικά με τη μετάφραση 

στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών και του 

Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
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Curriculum Vitae 

Anastasia Tsagaraki holds a PhD in History of French Civilisation, and is a graduate of the 

Department of French Language and Literature of the National and Kapodistrian University of 

Athens, where she completed all her studies. Since 2009 he has been systematically 

engaged in research on Philhellene militants, specialising in the work of the French 

Philhellenes in the Greek Army and the newly established Greek state. He is the author of the 

book The French Philhellenes in the Independence Struggle (Parisianou, June 2021) based 

on her e-book Les Philhellènes français dans la lutte pour l’Indépendance Grecque (Athens, 

2019). With Kostas Papailiou, he has also co-authored the work The catalogue of 

Philhellenes by Henri Fornèsy that inaugurates the Philhellenic Library of the Parisanou S.A. 

publications (January 2021). At the same time, she has published the results of her research 

in articles and announcements both in Greece and abroad. Finally, she is a member of the 

Panhellenic Association of Translators and the Hellenic Network for Terminology of the 

European Commission. 
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