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Aπίστευτο αλλά αληθινό:  Το 
38% των ψηφοφόρων της 
Ν.Ν.Ουαλίας δεν γνωρίζουν 

ότι πρωθυπουργός της πολιτείας εί-
ναι ο κ. Μπάρι Ο’Φάρελ! Αυτό απο-
καλύπτει τελευταία δηµοσκόπηση 
της εταιρίας Galaxy, τα αποτελέσµατα 
της οποίας δηµοσιεύθηκαν χθες στις 
εφηµερίδες του εκδοτικού συγκροτή-

µατος News Ltd. Η ίδια δηµοσκόπη-
ση αποκαλύπτει επίσης στροφή 6% 
των ψήφων κατά της σηµερινής κυ-
βέρνησης Συνασπισµού, από τις τε-
λευταίες εκλογές πριν 18 µήνες. Παρ’ 
όλα αυτά, ο Συνασπισµός προηγείται 
του Εργατικού Κόµµατος µε 58% ένα-
ντι 42%.

Στην δηµοσκόπηση αυτή ερωτή-

θηκαν συνολικά 814 ψηφοφόροι της 
Ν.Ν.Ο. εκ των οποίων το 38% είπαν 
ότι δεν γνώριζαν πως ο κ. Ο’ Φάρελ 
είναι ο πρωθυπουργός της πολιτείας. 
Το 15% των ερωτηθέντων είπαν ότι 
ο κ. Ο’ Φάρελ τηρεί στο ακέραιο τις 
προεκλογικές του υποσχέσεις, ενώ 
το 26% τον χαρακτήρισαν «πρωθυ-
πουργό που δεν κάνει τίποτα».

Το 38% των ψηφοφόρων της Ν.Ν.Ο.
δεν ξέρουν ποιος είναι 
ο πρωθυπουργός τους

«∆ΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ» ΛΕΕΙ ΤΟ 26% ΓΙΑ ΤΟΝ Ο’ ΦΑΡΕΛ Πολυκοµµατική βουλευτική επιτροπή της Ν.Ν.Ουαλίας, 
ανέλαβε την προετοιµασία του προκαταρκτικού νοµο-
σχεδίου για την νοµιµοποίηση των γάµων ανάµεσα 

σε οµοφυλόφιλους, στην περίπτωση που παρόµοιο νοµο-
σχέδιο καταψηφιστεί στο οµοσπονδιακό κοινοβούλιο. Εκ-
πρόσωπος του πολιτειακού πρωθυπουργού, Μπάρι Ο’ Φά-
ρελ, επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι θα επιτραπεί στους 
βουλευτές του Συνασπισµού να ψηφίσουν κατά συνείδηση 
όταν κατατεθεί το σχετικό νοµοσχέδιο προς ψήφιση στην 
Βουλή της Ν.Ν.Ο.

Στην πολυκοµµατική επιτροπή συµπεριλαµβάνονται οι 
βουλευτές Τρέβορ Καν (Εθνικό Κόµµα), Μπρους Νότλι-
Σµιθ (Λίµπεραλ), Κέϊτ Φάερµαν (Κόµµα Οικολόγων), Πένι 
Σαρπ (Εργατικό) και Κλόβερ Μουρ (Ανεξάρτητη).

Η επιτροπή θα αρχίσει τις εργασίες της µε βάση το νοµο-
σχέδιο που προετοιµάστηκε στην Τασµανία για την νοµιµο-
ποίηση των γάµων ανάµεσα σε οµοφυλόφιλους.

Ο κ. Νότλι-Σµιθ, που δηλώνει ανοικτά ότι είναι οµοφυλό-
φιλος, δήλωσε στα µέσα ενηµέρωσης ότι είναι αισιόδοξος 
πως τελικά το σχετικό νοµοσχέδιο θα περάσει από τη Βουλή 
της Ν.Ν.Ουαλίας.

Πολυκομματική Επιτροπή 
θα προετοιμάσει 
το νομοσχέδιο 
για τους γάμους 
ανάμεσα σε ομοφυλόφιλους

ΣΤΗ ΝΝΟ

Ο κ. Μπάρι Ο’Φάρελ Ο κ. Μπρους 
Νότλι-Σµιθ.


