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Σχεδόν το 10% των μητέρων στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν γνωρίζουν
ποιος είναι ο πατέρας των παιδιών τους.

6 Ιανουαρίου 2022
(LifeSiteNews) — Το 1934, ο ανθρωπολόγος της Οξφόρδης J.D. Unwin δημοσίευσε το
μνημειώδες έργο του «Sex and Culture», μια μελέτη 80 πρωτόγονων φυλών και 6
πολιτισμών σε βάθος πέντε χιλιετιών. Σύμφωνα με τον Unwin, οι μελέτες
αποδεικνύουν ότι όσο οι κοινωνίες γίνονται πλουσιότερες, τόσο
χαλαρώνουν και τα πρότυπα της σεξουαλικής τους ηθικής. Ως αποτέλεσμα,
οι κοινωνίες απογυμνώνονται από τη συνοχή τους, χάνουν τα ουσιαστικά νοήματα
της ζωής και τα κίνητρά τους. Εν ολίγοις, και σύμφωνα με τον Unwin,η επιτυχία
μιας κοινωνίας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα σεξουαλικά όρια που
εφαρμόζει. Μόλις αυτά χαθούν, «ρίχνεται ο κύβος» και η παρακμή είναι
αμετάκλητη.
Λάβετε υπόψη ότι ο Unwin εκπόνησε αυτή τη μελέτη πριν από τη Σεξουαλική
Επανάσταση που συγκλόνισε τη Δύση και επομένως δεν αφορούσε τις τρέχουσες
πολιτιστικές μας συνθήκες. Τώρα συνδυάστε με αυτή τη διαπίστωση τα
αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας που έγινε για λογαριασμό του «Topp
Morning Casino» και κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα. Ερωτήθηκαν 1.000
Βρετανίδες μητέρες και εξ αυτών «το 7,8% παραδέχτηκε ότι είπαν ψέματα για
τη βιολογική καταγωγή των παιδιών τους». Εν ολίγοις, σχεδόν το 10% των
μητέρων στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο πατέρας των
παιδιών τους.
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«Ήμαστε σοκαρισμένοι», δήλωσε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας στην ιστοσελίδα
τους. «Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πιθανότατα 2,1 εκατομμύρια ζευγάρια στο
Ηνωμένο Βασίλειο όπου ο πατέρας δεν είναι ο βιολογικός».
Σύμφωνα με τη New York Post, η Αυστραλιανή σειρά ντοκιμαντέρ του 2014 "Who's
Your Daddy?" ανέφερε ότι «έως και το 30% των πατροτήτων αποδίδονται
εσφαλμένα», ενώ σε μια Αμερικανική μελέτη του 2005 «υπολογίστηκε ότι το
4% των Αμερικανών πατέρων μεγάλωναν ένα παιδί που δεν ήξεραν ότι δεν
ήταν βιολογικά δικό τους».
Εξετάστε αυτά τα συγκλονιστικά στατιστικά στοιχεία σε συνδυασμό με ολάκερη την
αναπαραγωγική βιομηχανία που είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία παιδιών χωρίς
πατέρα ή χωρίς μητέρα. Το 2011, κυκλοφόρησε μια πρωτοποριακή ταινία με τίτλο
«Anonymous Father’s Day», που περιγράφει λεπτομερώς τους αγώνες χιλιάδων
ανθρώπων που αναζητούν να ανακαλύψουν τη γενετική τους προέλευση.
Δημιουργημένοι μέσω τεχνητής γονιμοποίησης, με σπέρμα δότη, από τράπεζες
σπέρματος, το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τις ιστορίες ανδρών και γυναικών
που προσπαθούν να αναγνωρίσουν τους βιολογικούς τους πατέρες.
Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια μελέτη για το θέμα αυτό που ονομάζεται «Το
όνομα του μπαμπά μου είναι Δωρητής».
Με λίγα λόγια η Σεξουαλική Επανάσταση έχει μεταμορφώσει τη σύνθεση
των οικογενειών με εξαιρετικά καινοφανείς τρόπους. Τα παιδιά
γεννιούνται σε έναν κόσμο όπου το έδαφος μετακινείται κάτω από τα
πόδια τους.
Είναι παράλογο που πρέπει να λέγεται ξανά και ξανά αλλά θα το πούμε: Η
σεξουαλική σχέση κάνει μωρά. Τα μωρά βοηθιούνται καλύτερα όταν μεγαλώνουν σε
μια οικογένεια με επικεφαλής τον πατέρα και τη μητέρα τους. Η Σεξουαλική
Επανάσταση ήταν πραγματικά μια επανάσταση, βασισμένη στην παράλογη
ιδέα ότι θα μπορούσαμε να μπερδευόμαστε όπως μας αρέσει και να
εξακολουθούμε να ζούμε σε μια ειρηνική και λειτουργική κοινωνία. Οι
οικογένειες είναι τα δομικά στοιχεία του πολιτισμού μας, και εδώ και μισό αιώνα τις
διαλύουμε από κάθε πλευρά. Όμως, όπως αρχίζει να φαίνεται, φτιάχνουμε μια
κόλαση για να πληρώσουμε όσα κάνουμε.
Στην εκτεταμένη μελέτη του, ο Unwin εξηγεί πως από τη στιγμή που θα διασπαστεί ο
ιστός ενός πολιτισμού δεν μπορεί να συναρμολογηθεί εκ νέου. Μόλις
απελευθερωθούμε από την ευθύνη και τις υποχρεώσεις του ενός για τον
άλλο, οι πολιτισμοί καταρρέουν καθώς οι δεσμοί που μας δένουν
κόβονται. Είμαστε φτιαγμένοι πραγματικά "για να είμαστε ο ένας μαζί με τον
άλλο" - και όταν αποτυγχάνουμε να το αναγνωρίσουμε, ο αντίκτυπος είναι βαρύς στο
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πολιτισμικό επίπεδο. Διότι όπως σοφά αναφέρει ο G.K. Chesterton: «Το πιο
εξαιρετικό πράγμα στον κόσμο είναι ένας συνηθισμένος άντρας και μια
συνηθισμένη γυναίκα και τα συνηθισμένα παιδιά τους».

(Πηγή: lifesitenews.com, mumdadandkids.gr)
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