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Οι ρίζες της σύγχρονης οικογένειας – με το ζευγάρι να
επιθυμεί το μεταξύ του δέσιμο καθώς και τη φροντίδα των
παιδιών – είναι ασαφείς.
Ωστόσο, μια νέα μελέτη φαίνεται να ρίχνει κάποιο φως, αφού
υποστηρίζει ότι το δέσιμο του ζευγαριού άρχισε να στηρίζεται
στην παροχή υλικών και υπηρεσιών στα θηλυκά και όχι στον
ανταγωνισμό αρσενικών (man to man).
Σύμφωνα με τους επιστήμονες τα θεμέλια για τη δημιουργία του
ζευγαριού και της οικογένειας, με τη σύγχρονη μορφή, τέθηκαν
όταν οι γυναίκες άρχισαν να έχουν ως προτεραιότητα στην
επιλογή συντρόφου τη δυνατότητα που είχε να παρέχει υλικά
αγαθά, υπηρεσίες και φροντίδα.
Η μελέτη αυτή συντελεί στο να δοθούν απαντήσεις σε
μακροχρόνιες ερωτήσεις της εξελικτικής βιολογίας για το πώς η
σύγχρονη οικογένεια, που χαρακτηρίζεται έντονα από πρότυπα για
αποκλειστικούς συντρόφους, προέκυψε από τις παλαιότερες
εποχές, που οι σχέσεις των δύο φύλων ήταν τελείως
διαφορετικές. Εκτός από τη δημιουργία σταθερών και
μακροχρόνιων σχέσεων, η μετάβαση σε δεμένα ζευγάρια συνδέεται
επίσης από μια μείωση του ανταγωνισμού στα αρσενικά.
Η μελέτη δείχνει ότι οι πιο κοινές προτεινόμενες θεωρίες για
τη μετάβαση στο ανθρώπινο ζευγάρι με τη σύγχρονη μορφή του δεν
είναι βιολογικά εφικτές. Ωστόσο, προτείνεται ένα νέο μοντέλο
που δείχνει ότι η μετάβαση αυτή μπορεί να συμβεί με μία αλλαγή
στις επιλογές των γυναικών.
Οι γυναίκες αρχίζουν σταδιακά να αλλάζουν επιλογές, ενώ οι

άνδρες με τη σειρά τους προσαρμόζουν τον ανταγωνισμό τους στις
νέες επιθυμίες των γυναικών, προβάλλοντας τον εαυτό τους ως
τον σύντροφο που θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.
Αυτή η μεταστροφή είναι πιο εμφανής σε αρσενικά με χαμηλή
πιθανότητα να κερδίσουν σύντροφο σε ανταγωνισμό με αρσενικά με
υψηλή πιθανότητα προσέλκυσης συντρόφου.
Όπως σημειώνει ο ερευνητής Sergey Gavrilets, αναπληρωτής
διευθυντής για τις επιστημονικές δραστηριότητες στο Εθνικό
Ινστιτούτο Μαθηματικών και Βιολογικών Συνθέσεων και καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο του Knoxville στο Τενεσί. τα αρσενικά που
αρχικά βρισκόντουσαν σε δυσχερή θέση στο πλαίσιο του
ανταγωνισμού την προηγούμενη περίοδο αρχίζουν να κερδίζουν και
να μετατρέπονται σε πρότυπα παρέχοντας φροντίδα στα θηλυκά.
Αυτή η αλλαγή στις επιλογές των θηλυκών οδηγεί και σε μία
εξασθένιση του ανταγωνισμού μεταξύ των ανδρών, και όπως
σημειώνει ο Sergey Gavrilets, πρόκειται ουσιαστικά για την
πρώτη «σεξουαλική επανάσταση». «Η ολοκλήρωση αυτών των αλλαγών
οδήγησε σε ένα είδος αυτοεξημέρωσης και ουσιαστικά δημιουργεί
τις πρώτες κοινωνίες ζευγαριών που αποτελούνται από «άντρες
κουβαλητές» και «πιστά θηλυκά».
Τελικά, όπως προκύπτει από την έρευνα, η γυναικεία αυτή
επιλογή έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ανθρώπου και οι
μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε αυτές και
την ατομική διακύμανση ώστε να εξηγήσουν κοινωνικές
συμπεριφορές και διλήμματα, εξήγησε ο Gavrilets.
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