
 
 
 
 
DR. GARRET FITZGERALD 
 
Dr. Garret FitzGerald was Taoiseach (Prime Minister) of Ireland from 1982 to 1987 
having served as Foreign Minister from 1973 to 1977. His father played an active and 
influential role in Irish politics in the early years of Ireland’s independence in the 
1920s. Before entering politics Dr. FitzGerald worked for the Irish airline Aer Lingus 
and subsequently as a lecturer in economics at University College Dublin.  As 
Taoiseach he was a strong advocate of the liberalization of Irish society. He also had 
to contend with a deep economic recession in the country and as the leader of a 
coalition government he had to pursue a course of fiscal rectitude to reduce Ireland’s 
high national debt and take a firm control of public spending.  At the same time he 
worked closely with British Prime Minister Margaret Thatcher in addressing the 
violent situation then prevailing in Northern Ireland. He now lectures widely in Ireland 
and abroad on public affairs and writes a weekly column for The Irish Times. Dr. 
FitzGerald is an acknowledged expert and active commentator on international 
economic matters and on European affairs. 
 
ΔΡ. GARRET FITZGERALD 
 
Ο Δρ. Garret FitzGerald διατέλεσε Taoiseach (Πρωθυπουργός) της Ιρλανδίας από το 
1982 έως το 1987 και Υπουργός Εξωτερικών από το 1973 έως το 1977. Ο πατέρας 
του διαδραμάτισε έναν ενεργό και σημαντικό ρόλο στην πολιτική της Ιρλανδίας στα 
πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας της χώρας στη δεκαετία του ‘20. Πριν ασχοληθεί με 
την πολιτική, ο Δρ. FitzGerald εργάστηκε για την ιρλανδική αεροπορική εταιρεία Aer 
Lingus και στη συνέχεια ως λέκτορας οικονομικών στο University College Dublin. Ως 
Πρωθυπουργός ήταν ισχυρός συνήγορος της φιλελευθεροποίησης της ιρλανδικής 
κοινωνίας. Είχε επίσης να αντιμετωπίσει τη βαθιά οικονομική κρίση στη χώρα και ως 
ηγέτης της κυβέρνησης συνασπισμού έπρεπε να ακολουθήσει μία πορεία 
οικονομικής αυστηρότητας για να μειώσει το υψηλό εθνικό χρέος της Ιρλανδίας και να 
ελέγξει τις δημόσιες δαπάνες. Συγχρόνως συνεργάστηκε στενά με τη Βρετανίδα 
Πρωθυπουργό Margaret Thatcher σε ό,τι αφορούσε στη βίαιη κατάσταση που 
επικρατούσε τότε στη Βόρεια Ιρλανδία. Ο Δρ. FitzGerald τώρα δίνει συχνά ομιλίες 
στην Ιρλανδία και στο εξωτερικό και γράφει μία εβδομαδιαία στήλη για τους Irish 
Times. Τέλος, είναι αναγνωρισμένος ειδικός και ενεργός σχολιαστής στα διεθνή 
οικονομικά θέματα και στις ευρωπαϊκές υποθέσεις. 


