
Ο Λιονέλ Ζοσπέν ανανέωσε το πρόσωπο της Αριστερός και του Δημοκρατικού 
Σοσιαλισμού στην Γαλλία και οδήγησε το Σοσιαλιστικό Κόμμα σε νικηφόρες 
εξελίξεις. Με τις προτάσεις και ιδέες του, για μία Γαλλία αλλά και μια Ευρώπη 
δημιουργική αλλά κοινωνικά δικαιότερη και πιο δημοκρατική, κέρδισε την 
εμπιστοσύνη του Γαλλικού λαού.

Είναι ο άνθροιπος που αναδιατύπωσε το περιεχόμενο του Σοσιαλιστικού οράματος 
με ιδέες που πηγάζουν από την σύγχρονη πραγματικότητα. Πρωταγωνιστεί και 
αυτός με τις άλλες δυνάμεις της αριστερός για το νέο πρόσωπο που είναι ανάγκη 
να αποκτήσει η Ευρώπη και καλείται και αυτός να συμβάλει στη δημιουργία της 
νέας πρότασης και στρατηγικής της αριστερός με την αρχή της νέας χιλιετίας.

Ο Λιονέλ Ζοσπέν, ξεκινώντας από την διαπίστωση ότι η Ευρώπη σήμερα δεν 
ανταποκρίνεται ακόμα σ’ αυτό που θα θέλαμε, έχει καταθέσει και συμβάλει με 
δικές του προτάσεις για μια Ευρο'ιπη περισσότερο δημοκρατική, κοινωνική, στο 
επίκεντρο της οποίας πρέπει να βρίσκεται ο ευρωπαίος πολίτης

Στην ομιλία του στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο 
Μάλμο, μόλις λίγες μέρες μετά την εκλογή του, ο Λιονέλ Ζοσπέν τόνισε την 
ανάγκη να αλλάξει η πορεία της Ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Υποστήριξε πως με 
την άνοδο των αριστεροιν κυβερνήσεων στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης γεννήθηκε η ελπίδα να οικοδομηθεί μία Ευροιπη διαφορετική, νέα με ένα 
πιο ανθρώπινο πρόσωπο που θα μπορεί να διόσει έμπρακτες απαντήσεις στα 
σύνθετα προβλήματα που υπάρχουν και απασχολούν καθημερινά τον ευρωπαίο 
πολίτη.

Οραματιστής και βαθύτατα ευρωπαϊστής, προωθεί δυναμικά κάθε πολιτική που 
αποβλέπει στην Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Υποστηρίζει θερμά την εγκαθίδρυση 
της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης αλλά έχει διευκρινίσει ότι η ΟΝΕ 
χρειάζεται κοινωνικό πρόσωπο ώστε να εγγυηθεί η κοινωνική δικαιοσύνη και η 
σύμμετρη κατανομή κόστους και ωφελειών. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωσή 
του «Οικονομία της αγοράς και όχι κοινωνία της αγοράς».



Απόλυτη προτεραιότητα έχει δώσει στο θέμα της απασχόλησης και έχει ζητήσει το 
θέμα αυτό να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των πολιτικών μας. Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι στο περιθώριο της συνόδου του Λουξεμβούργου, μετά από δική 
του πρωτοβουλία, τη συνάντηση των σοσιαλιστών πρωθυπουργών απασχόλησε 
σχεδόν αποκλειστικά η αναζήτηση μιας απάντησης στο πρόβλημα της ανεργίας.

Τέλος, η παλιά συντροφική μας σχέση με το Λιονέλ Ζοσπέν, οι κοινές μας 
εμπειρίες και η κοινή προσπάθεια για την ανεύρεση μιας νέας πρότασης της 
αριστερός που θα απαντήσει στις προσκλήσεις της παγκοσμιοποίησης μπορούν να 
αποτελόσουν εγγύηση για την πρόοδο τοιν κομμάτων και των λαών μας.
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Né le 12 juillet 1937 à Meudon (Hauts-de-Seine) 
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Cursus I Cabinet

CURSUS

• Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris ;
• Eleve de l'Ecole nationale d'Administration - ENA - 

(1963-1965).

• 1965-1974 : secrétaire des Affaires étrangères ;
• 1965-1970 : affectation à l'administration centrale du 

ministère des Affaires étrangères (coopération économique) ;
• 1970-1981 : placé en service détaché. Maître de conférences à 

l'Institut universitaire de technologie de l'université de 
Paris-XI à Sceaux ;

• 1971 : adhésion au parti socialiste ;
• 1973-1993 : membre du comité directeur et du bureau 

exécutif du parti socialiste ;
• 1973-1975 : secrétaire national du parti socialiste, chargé de

1 n / o  '1 n n o

http://wvvw.premier-ministre.gouv.tr/PM/JOSPIN.HTM
mailto:premier-ministre@premier-ministre.gouv.fr


ursus cabinet du Premier ministre 
V

la formation ;
• 1974-1980 : conseiller des Affaires étrangères de 2e classe ;
• 1975-1979 : secrétaire national du parti socialiste, chargé des 

relations avec les pays du Tiers-monde ;
• 1977-1986 : élu conseiller de Paris (Union de la gauche - 16e 

secteur) ;
• 1978 : candidat (parti socialiste) aux élections législatives 

dans la 26e circonscription de Paris ;
• 1979-1981 : secrétaire national du parti socialiste, chargé des 

Relations internationales ;
• 1980-1993 : conseiller des Affaires étrangères de 1ère classe ;
• 1981-1988 : premier secrétaire du parti socialiste ;
• 1981 : conseiller de François Mitterrand, candidat socialiste à 

la présidence de la République. Responsable de la campagne 
du parti socialiste pour l'élection présidentielle ;

• 1981-1986 : élu député (parti socialiste) de Paris (27e 
circonscription) ;

• 1983 : réélu conseiller (parti socialiste) de Paris - 18e secteur ;
• 1983 : réélu premier secrétaire du parti socialiste ;
• 1984-1988 : élu député au Parlement européen (liste 

"Socialisme pour l'Europe") ;
• 1986 : réélu (tête de liste parti socialiste) député de Paris et 

conseiller régional d'Ile-de-France ;
• 1986-1988 : élu député de Flaute-Garonne (tête de liste parti 

socialiste) ;
démission du mandat de député de Paris ;

• 1987 : réélu premier secrétaire du parti socialiste ;
• 1987 : président de la commission de préparation de la 

campagne du candidat socialiste aux élections présidentielles ;
• 1988 : ministre de l'Education nationale, de la Recherche et 

des Sports, quitte le poste de premier secrétaire du parti 
socialiste ;

• 1988 : réélu député (parti socialiste de la Haute-Garonne) ;
• 1988-1991 : ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse 

et des Sports. Démission du mandat de député ;
• 1988 : élu conseiller général de Haute-Garonne, canton de 

Cintegabelle ;
• 1991-1992 : ministre de l'Education nationale ;
• 1992 : élu au mandat de conseiller régional de Midi-Pyrénées

?

• Î  992 : réélu conseiller général de Haute-Garonne (parti 
socialiste), canton de Cintegabelle ;

• 1992 : secrétaire du Conseil national des économies 
régionales et de la productivité (CNERP) ;

• 1993 : démission du comité directeur et du bureau exécutif du 
parti socialiste ;

• 1993 : ministre plénipotentiaire de 2e classe ;
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1993 : membre du Conseil national du parti socialiste ;
1995 : candidat à la présidence de la République (47,3% des 
suffrages au second tour) ;

■"4995 : président de la commission de rénovation du parti 
socialiste ;
1995 : Premier secrétaire du parti socialiste ;
1997 : réélu député de Haute-Garonne (7e circonscription) ; 
1997 (2 juin) : nommé Premier ministre par le président de la 
République. Démissionne de son mandat de député.
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