
16

Αν κάνουμε μια έρευνα μεταξύ μας, εμείς οι γυναίκες, θα διαπιστώσουμε ότι 
πολλές από εμάς έχουμε διαγνωσθεί κάποια στιγμή στη ζωή μας, σε νεαρή 
ηλικία, με πολυκυστικές ωοθήκες (ωοθήκες δηλαδή με πάρα πολλές και μι-
κροσκοπικές κύστεις) ή με το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών. Κά-

ποιες μπορεί να το έχουμε ακόμα και να μας απασχολεί ιδιαίτερα ή και καθόλου. Άλ-
λες μπορεί να πήγαμε κάποια χρόνια αργότερα στο γυναικολόγο και ως δια μαγείας 
να μην μας ανέφερε τίποτα περί πολυκυστικών. Όπως και να χει, όσες από εμάς δια-
γνωστήκαμε με το συγκεκριμένο σύνδρομο σίγουρα περάσαμε κάποια ταλαιπωρία σε 
σχέση καταρχήν με το αν η περίοδός μας είναι φυσιολογική και κατ’ επέκταση για το 
αν η γονιμότητά μας είναι υπό διακύβευμα· σε σχέση με το αν έχουμε επιπλέον κιλά 
ή θα έχουμε στο μέλλον, όπως και για το αν έχουμε ή αποκτήσουμε στο μέλλον έντο-
νη τριχοφυΐα. Εν ολίγοις, ίσως φοβηθήκαμε για το ότι δεν είμαστε επαρκώς γυναίκες, 
ότι τα ανδρογόνα μας είναι σε υψηλά επίπεδα, κλπ. Χώρια βέβαια ότι πολλές από εμάς 
μπορεί να μπουκωθήκαμε με αντισυλληπτικά χάπια, μπας και ξεφορτωθούμε τις πολυ-
κυστικές μας ωοθήκες και «επιστρέψουμε» στην κανονικότητα. Βέβαια οι γιατροί μας 
λένε ότι η συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου είναι περίπου 5% με 7% στις γυναί-
κες της αναπαραγωγικής ηλικίας1. Την ίδια στιγμή όμως μας φαίνεται ότι οι γιατροί με 
περισσή ευκολία φορτώνουν προβλήματα στις ωοθήκες μας, όπως και αλλού. Από την 
εμπειρία μας λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι ουκ ολίγες γυναίκες (δηλαδή πολύ παραπά-
νω από το 5% με 7% του γυναικείου πληθυσμού) έχουν διαγνωσθεί και ταλαιπωρηθεί 
από το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών ή PCOS (Polycystic Ovarian Syndrome) 
και για αυτό σ’ αυτό το κείμενο θα ασχοληθούμε εκτεταμένα μ’ αυτό.  

Καταρχήν θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικές όποτε ακούμε τη λέξη «σύνδρομο». 
Το σύνδρομο είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων, τα οποία δεν συνδυάζονται απαραίτη-
τα με κάποια συγκεκριμένη αρρώστια, με κάποια συγκεκριμένη παθολογική διάγνω-
ση. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος βαθμός αυθαιρεσίας και 
διαφορετικών ερμηνειών όταν οι γιατροί μιλάνε για «σύνδρομα». Τα συμπτώματα ή 
ο συνδυασμός συμπτωμάτων που μπορεί να συνιστούν ένα σύνδρομο μπορεί να δι-
αφέρει ακόμη και από γιατρό σε γιατρό. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πάθηση που 
προκαλεί τα συμπτώματα, αφού στην ουσία η αιτία των συμπτωμάτων είναι άγνωστη. 
Εξού και δεν υπάρχει θεραπεία. Επομένως, οι γιατροί συνηθίζουν να μιλάνε για σύν-
δρομο όταν δεν ξέρουν τι προκαλεί μια σειρά από συμπτώματα. Από την άλλη βέβαια, 
η κατασκευή των συνδρόμων ευνοεί μια χαρά την ιατρικοποίηση των σωμάτων μας. 
Διότι, όπως θα δούμε και στην περίπτωση του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθη-
κών, μια σειρά από κοινότοπα «συμπτώματα» που μπορεί να έχουν οι περισσότερες 
γυναίκες και να μην ενοχλούνται καν, τσουβαλιάζονται υπό τη σκέπη ενός μυστήριου 
και σκοτεινού συνδρόμου. Έτσι τα σώματα πάσχουν (οπωσδήποτε από κάτι που κανείς 
δεν ξέρει ακριβώς τι είναι) και ιδού η προβληματοποίηση των σωμάτων μας!

Όπως σε όλα τα σύνδρομα, έτσι και στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών 
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το σώμα μας πεδίο μάχης        

Από τη μια εμείς, οι γυναίκες και τα σώματά μας, με την κατακερματισμένη μας γνώση σε σχέση με 
αυτά, τη μοναξιά και το άγχος που αυτή προκαλεί και από την άλλη όλοι όσοι έχουν, ή θεωρούν πως 
έχουν, προνόμια πάνω μας, με πρώτο-πρώτο το ιατρικό σύμπλεγμα.
Μιλώντας συλλογικά και από γυναικεία σκοπιά, ξανανοίγουμε μια συζήτηση με βάση τις κοινές μας 
εμπειρίες γύρω από τα σώματά μας. Προσπαθούμε να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας μπροστά 
στη μοναξιά και το άγχος που μας γεννά το κλίμα τρομοκρατίας και παντοδυναμίας της ιατρικής 
επιστήμης που ενσαρκώνεται στις πρακτικές και τις διαγνώσεις του γυναικολόγου, ώστε τουλάχι-
στον, να στεκόμαστε μπροστά τους με αξιοπρέπεια.

(εφεξής ΣΠΩ) δεν υπάρχει κάποια σχέση με μία συγκεκριμένη πάθηση. Εν ολίγοις η αι-
τία του είναι άγνωστη και δεν υπάρχει ένα διαγνωστικό τεστ που να το επιβεβαιώνει. 
Όχι μόνο αυτό αλλά φαίνεται ότι υπάρχει διαφωνία στους κύκλους της ιατρικής κοι-
νότητας σε σχέση με αυτό το θέμα και έχει σημασία να ασχοληθούμε λίγο παραπά-
νω, παρόλο τους στρυφνούς όρους με τους οποίους αυτή η διαφωνία αρθρώνεται. 
Καταρχήν, το ΣΠΩ έκανε την εμφάνισή του ήδη από το 1935, όταν οι αμερικάνοι γυ-
ναικολόγοι (που ασχολούνταν με τη γυναικεία στειρότητα) Irving F. Stein και Michael 
L. Leventhal μίλησαν για αυτό, συνδέοντας την παρουσία πολυκυστικών ωοθηκών με 
την αμμηνόρροια (δηλαδή την πάρα πολύ αραιή περίοδο). Στην αρχή μάλιστα λέγο-
νταν σύνδρομο Stein – Leventhal. Στην πορεία, όμως, αυτή η συσχέτιση αμφισβητή-
θηκε και σχετικοποιήθηκε. Το 1991 σε συνέδριο ειδικών υποστηριζόμενο από το Na-
tional Institutes of Health (NIH) στην Αμερική επισημάνθηκε ότι μια γυναίκα διαγιγνώ-
σκεται με το συγκριμένο σύνδρομο κατά βάση είτε λόγω υπερπαραγωγής ανδρογό-
νων είτε λόγω αμμηνόροιας. Το 2003 όμως, στο Ρότερνταμ (Rotterdam criteria), άλλο 
συνέδριο ειδικών επανέφερε τη δυσλειτουργία των ωοθηκών (δηλαδή την παρουσία 
πολυκυστικών ωοθηκών) στο προσκήνιο. Τα αμερικάνικα AEPS criteria (Androgen Ex-
cess and PCOS Society) αμφισβήτησαν ανοιχτά τα Ρότερνταμ κριτήρια και πρότειναν 
ότι το ΣΠΩ πρέπει να ειδωθεί ως διαταραχή υπερπαραγωγής ανδρογόνων. Συνέκλι-
ναν δηλαδή προς τα παλιότερα κριτήρια που θέσπισε το NIH (1991). Ενώ η Αμερικα-
νική Ένωση Κλινικών Ενδοκρινολόγων (American Association of Clinical Endocrinolo-
gists) το 2005, εξέδωσε μια δημοσίευση, λέγοντας ότι ακριβής αιτιολογία του ΣΠΩ δεν 
υπάρχει ενώ τρεις υποθέσεις μπορούν να γίνουν για την αιτία του. Η μία έχει να κάνει 
με δυσλειτουργίες του υποθαλάμου και της υπόφυσης, η δεύτερη με δυσλειτουργία 
των ωοθηκών ή και σε συνδυασμό με τα επινεφρίδια και η τρίτη έχει να κάνει με μετα-
βολικές διαταραχές2. 

Αυτό που καταλαβαίνουμε από όλα αυτά είναι ότι καταρχήν υπάρχει πολλή θολού-
ρα γύρω από το ΣΠΩ. Επιπλέον, οι ειδικοί  συνεχίζουν να ονομάζουν το συγκεκριμέ-
νο σύνδρομο ως σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, ακόμη και όταν υπάρχουν πολύ 
σοβαρές διαφωνίες για το αν οι ωοθήκες μας ευθύνονται για κάτι ή όχι. Μάλιστα πολ-
λοί ειδικοί δεν αναφέρονται καν στις ωοθήκες ή αναφέρονται σε συνδυασμό με κάτι 
άλλο. Επιπλέον, έχουν διαγνωσθεί γυναίκες με ΣΠΩ χωρίς να έχουν καν πολυκυστι-
κες ωοθηκες. Όπως παραδέχονται και οι έλληνες ενδοκρινολόγοι3: «παρά την ονομα-
σία του συνδρόμου, ούτε όλες οι γυναίκες με ΣΠΩ έχουν πολυκυστικές ωοθήκες, αλλά 
και ούτε όλες οι γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες έχουν ΣΠΩ. Πολυκυστικές ωοθή-
κες ανευρίσκονται στο 20% του γενικού πληθυσμού και επομένως η ύπαρξή τους από 
μόνη της δεν είναι αρκετή για την διάγνωση του συνδρόμου». Επομένως γιατί συνεχί-
ζουν να ενοχοποιούν τις ωοθήκες μας;  Ε, αφού συνήθισαν να το κάνουν γιατί όχι; 

Βέβαια δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Στον καπιταλιστικό κόσμο οι γυναίκες κα-
ταναγκάστηκαν να είναι οι εργάτριες του σεξ και της αναπαραγωγής. Η λεγόμενη βι-
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ολογική διαφορά (που εγκαινιάσθηκε το 19ο και 20ο αιώνα) ανάμεσα στους άνδρες 
και τις γυναίκες κατασκευάστηκε ακριβώς για να υποστηρίξει τον φυλετικό καταμερι-
σμό των εργασιών στο καπιταλιστικό εργοστάσιο. Η σύγχρονη καπιταλιστική ιατρική 
επιστήμη στοχοποίησε το γυναικείο σώμα και την αναπαραγωγική του λειτουργία, με 
σκοπό να εδραιώσει αυτή τη διαφορά και κατ’ επέκταση να κατοχυρώσει τους ρόλους, 
εξαναγκάζοντας τις γυναίκες σε απώλεια του ελέγχου τους πάνω στα σώματά τους. 

Οι γιατροί διείσδυσαν στα εσωτερικά όργανα των γυναικών, χρησιμοποιώντας νέα 
εποπτικά εργαλεία και νέο, στρυφνό λεξιλόγιο με σκοπό να κατασκευάσουν νέες πει-
θαρχήσεις και ρόλους. Όπως έχει ιστορικά περιγραφεί στην μπροσούρα «για την κατα-
στολή της περιόδου» από τις no woman’s land (2009), οι επιστήμονες «αποφάσισαν» 
τον 19ο αιώνα ότι οι ωοθήκες συνδέονται αποκλειστικά με την αναπαραγωγή, όπως 
και η περίοδος, που οφείλει δια ροπάλου να είναι μηνιαία, συνδέεται με τις ωοθήκες 
και με την αναπαραγωγική ικανότητα των γυναικών, δια μέσω της κατασκευής του ορ-
μονικού μοντέλου (για παραπάνω δες τη μπροσούρα).  

Εν προκειμένω για το ΣΠΩ, για μας εξόφθαλμα υπάρχει μια γενικευμένη σύγχυση 
για το τι ακριβώς είναι, τι το στοιχειοθετεί, κλπ. Αυτό όμως που είναι ξεκάθαρο είναι ότι 
οι ωοθήκες μας είναι στο στόχαστρο. Είτε είναι προβληματικές γιατί δεν παράγουν ωά-
ρια κάθε μήνα (και γιατί θα πρέπει να παράγουν οπωσδήποτε;),  είτε δεν είναι προβλη-
ματικές, αλλά εμείς οι γυναίκες θα πρέπει να έχουμε συνέχεια το νου μας μήπως τυχόν 
γίνουν προβληματικές στο μέλλον. Να, λοιπόν, το ΣΠΩ ως ένα ακόμη εργαλείο πειθάρ-
χησης των γυναικών στον αναπαραγωγικό τους ρόλο. 

Πάμε να δούμε τώρα τα περιβόητα συμπτώματα του ΣΠΩ. Από το σάιτ πάλι των ελ-
λήνων ενδοκρινολόγων διαβάζουμε: 

«Πρέπει να σημειώσουμε ότι το ΣΠΩ είναι ένα «σύνδρομο», όχι μια συγκεκρι-
μένη νόσος. Η λέξη «σύνδρομο» σημαίνει γενικά τη συνύπαρξη σημείων (ευρή-
ματα από την κλινική εξέταση) και συμπτωμάτων (ενοχλήματα που αναφέρο-
νται από τις ασθενείς) που χαρακτηρίζουν μια πάθηση. Έτσι δεν είναι απαραίτη-
το κάθε γυναίκα με ΣΠΩ να παρουσιάζει όλα τα σημεία και τα συμπτώματα του 
συνδρόμου. Η έλλειψη σταθερότητας των σημείων και των συμπτωμάτων από 
ασθενή σε ασθενή, κάνει τον ορισμό αλλά και τη διάγνωση του ΣΠΩ μια συνε-
χή πρόκληση για τους γιατρούς. Το ΣΠΩ περιλαμβάνει διαταραχές του εμμηνορ-
ρυσιακού κύκλου και χρόνια ανωοθυλακιορρηξία σε συνδυασμό με υπερβολι-
κή παραγωγή ανδρογόνων και ενδεχομένως την παρουσία πολυκυστικών ωο-
θηκών στο υπερηχογράφημα.».

Οι γυναίκες με ΣΠΩ μπορεί να έχουν συμπτώματα (δυο ή περισσότερα), όπως αμ-
μηνόρροια, υπογονιμότητα, έντονη τριχοφυία (στο πρόσωπο, στην κοιλιά και στο στή-
θος), ακμή, παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, υψηλή χοληστερόλη, πίεση, φαλάκρα, πόνο 
στην κοιλιά, ακμή, άπνοια ύπνου, άγχος ή και κατάθλιψη, κλπ. 

Όταν οι έλληνες ειδικοί αυτοκολακεύονται λέγοντας ότι η διάγνωση του ΣΠΩ είναι μια 
«συνεχής πρόκληση για τους γιατρούς» εννοούν ότι ο βαθμός αυθαιρεσίας μπορεί να εί-
ναι τεράστιος και να μην τρέχει μία. Ένας γιατρός λοιπόν, ανάλογα με το ποιόν του, τις 
σπουδές του, την εμπειρία του και πάει λέγοντας, μπορεί να κρίνει για τον αν μια γυναίκα 
έχει ή όχι ΣΠΩ. Βέβαια από την εμπειρία μας και μόνο ξέρουμε ότι η πλειοψηφία των για-
τρών μας βρίσκουν με μεγάλη ευκολία προβλήματα, στο ΣΠΩ θα κολλήσουν; Υπάρχουν 
μαρτυρίες που λένε ότι δεν γίνονται καν εξετάσεις, απλά μας κοιτάνε λίγο, βλέπουν ότι 
μπορεί να έχουμε μια τρίχα παραπάνω και μας ανακοινώνουν ότι έχουμε πολυκυστικές. 
Ή επειδή πολλές γυναίκες τυχαίνει να έχουμε ασταθή κύκλο σε κάποιες φάσεις της ζωής 
μας ή γιατί σε πολλές ο κύκλος κάνει πολλά χρόνια μέχρι να «στρώσει» ή και δεν «στρώ-
νει» ποτέ χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα κάτι κακό, οι γιατροί μας μιλάνε για το σύν-
δρομο και μας προτείνουν αντισυλληπτικά χάπια ως θεραπεία (βλέπε και στο παρακάτω 
κείμενο, για τα σεμινάρια για το γυναικείο σώμα και την ιατρικοποίηση του). 

Παρεμπιπτόντως, δεν υπάρχει θεραπεία για το ΣΠΩ όπως και για κάθε σύνδρομο. 
Και πώς να υπάρχει αφού οι γιατροί μιλάνε για σύνδρομα χωρίς να γνωρίζουν πού 
πάνε τα τέσσερα. Ή καλύτερα: μιλάνε για σύνδρομα, χωρίς πολλές φορές να υπάρχει 
κάποιο πραγματικό πρόβλημα. Μάλιστα αυτό που συμβαίνει είναι το αντίθετο: είναι η 
ίδια η ιατρική επιστήμη που εφευρίσκει το πρόβλημα, εκεί που δεν υπάρχει, με σκο-
πό να επιτηρήσει, να κανονικοποίησει και να πειθαρχήσει τους πληθυσμούς. Το ιατρι-
κό σύστημα εξουσίας εν πολλοίς ορίζει τι είναι το κανονικό και το φυσιολογικό.   Έτσι, 
μιλάνε για πρόβλημα, ότι δηλαδή πάσχουμε από ΣΠΩ και ταυτόχρονα μας βρίσκουν 
τη λύση: χάπια για «να στρώσει ο κύκλος». Τα αντισυλληπτικά χάπια όμως δε «διορθώ-
νουν» κάτι, αφού υποτίθεται ότι εξομαλύνουν κάποια συμπτώματα, και αυτό για όσο 
καιρό παίρνονται από τις γυναίκες. Από την άλλη, βέβαια, τα αντισυλληπτικά μπορεί 
να δημιουργήσουν ένα σωρό προβλήματα και παρενέργειες. Και ποτέ δεν ήταν κάτι 
απλό το να παίρνει κάποια σε ημερήσια βάση χάπια, το να μπει δηλαδή σε μια διαδικα-
σία καθημερινής αυτοεπιτήρησης με σκοπό να είναι «φυσιολογική». 

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι με την κατασκευή ενός συνδρόμου, του ΣΠΩ εν προ-
κειμένω, επιχειρείται η προβληματοποίηση και χειραγώγηση των σωμάτων μας. Αν 
κάνουμε μια ανασκόπηση των «συμπτωμάτων» που υποτίθεται ότι στοιχειοθετούν το 
ΣΠΩ θα δούμε ότι τα περισσότερα συμπτώματα εκπορεύονται από τη μη πειθάρχηση 
των γυναικείων σωμάτων στα πρότυπα ομορφιάς. Έχουμε παραπάνω τρίχες και κιλά, 

είμαστε θλιμμένες και παράξενες; Εφόσον δεν ανταποκρινόμαστε στα κυρίαρχα πρό-
τυπα σίγουρα κάποιο πρόβλημα έχουμε και πρέπει να απευθυνθούμε στο γιατρό για 
να μας φέρει στον «ίσιο δρόμο». Διότι η ζωή μας μπορεί να είναι άστατη και όχι όπως 
πρέπει να είναι, στην τελική. Τα υπερβολικά ανδρογόνα που κυκλοφορούν στο αίμα 
μας σημαίνει ότι δεν είμαστε αρκετά γυναίκες, όχι όσο η κοινωνία μας θέλει. Διαβάζου-
με από το “Don’t blame it on my ovaries”4 :

«και τα γυναικεία σώματα και τα αντρικά παράγουν ανδρογόνα, τεστοστερόνη και 
παρόλο που οι άντρες μπορεί να διαθέτουν περισσότερη συγκέντρωση τεστοστε-
ρόνης στα σώματά τους από ό,τι οι γυναίκες, το βρίσκω προβληματικό αυτές οι 
ορμόνες να θεωρούνται αντρικές. (… ) Ίσως επειδή ο δυτικός πολιτισμός συνδέ-
ει την τεστοστερόνη με την αρρενωπότητα και τη δύναμη των ανδρών, γι αυτό και 
θεωρείται αντρική ορμόνη, αλλά το να λες σε μια γυναίκα ότι το σώμα της υπερπα-
ράγει αντρικές ορμόνες είναι ενδεχομένως ανησυχητικό και λάθος.»    

Ακόμη, η υποτιθέμενη «υπογονιμότητα» μας αποδεικνύεται ένα καθολικό φόβητρο 
για τις γυναίκες, ακόμη κι αν είμαστε 15 χρόνων, ακόμη κι αν είμαστε 60 χρονών, ακό-
μη κι αν δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά. Καταρχήν, το να έχουμε άστατη περίοδο, το 
να έχουμε πολυκυστικές ωοθήκες, το να έχουμε τρίχες και ακμή, δε σημαίνει καθόλου 
ότι είμαστε υπογόνιμες. Είναι σίγουρο ότι γυναίκες με τρίχες, με πολυκυστικές ωοθή-
κες και με άστατη περίοδο έχουν μείνει έγκυες είτε γιατί δεν ήταν ποτέ υπογόνιμες είτε 
γιατί ο γιατρός τους είχε πει ότι είναι υπογόνιμες και αυτές τον πίστεψαν και δεν πρό-
σεχαν κατά τη σεξουαλική τους πρακτική. Εξάλλου κάθε γυναίκα είναι διαφορετική, 
όπως και κάθε μια γυναίκα μπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικές φάσεις στη διάρκεια 
της ζωής της. Η πραγματική υπογονιμότητα των γυναικών είναι σαφώς ένα πολυδιά-
στατο και πολύπλοκο θέμα, ενώ δεν έχει αποδειχθεί αν και με ποιον τρόπο σχετίζεται 
με τις πολυκυστικές ωοθήκες.

Κλείνοντας, τα μη παραγωγικά σώματα για τον καπιταλισμό είναι ακριβώς τα μη πει-
θαρχημένα και σύνδρομα όπως το ΣΠΩ συνεισφέρουν στην καπιταλιστική προσταγή. 
Οι γυναίκες δηλαδή πρέπει να είναι «γυναίκες». Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι εμείς οι 
γυναίκες θα πρέπει να κάνουμε πράγματα όπως το να υπακούμε στα πρότυπα ομορφι-
άς και να εμμηνοροούμε κάθε 28 μέρες, αλλιώς «πρόβλημα». Εντέλει γιατί αυτός είναι 
ο παραγωγικός ρόλος μας και πρέπει να τον εμπεδώσουμε, δηλαδή να χαμογελάμε, να 
είμαστε «όμορφες» και διαθέσιμες, να κάνουμε παιδιά και να τα μεγαλώνουμε. 

 
 

1 Από το σάιτ της Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων. 
2 Όλη αυτή η παράγραφος γράφτηκε βάσει του «Don’t blame it on my ovaries», Jennifer 
Lynn Ellerman, 2012, μαζί με κάποιο περαιτέρω ψάξιμο στο ίντερνετ.
3 Δες υπ.1.
4 Δες υπ.2

Πολλές τρίχες έχεις!

Θα έχεις πολυκυστικές, 

να πάρεις αντισυλληπτικά!

(η διάγνωση της τρίχας)

Μπα τι βλέπω, σπυράκια;

Θα έχεις πολυκυστικές, 

να πάρεις αντισυλληπτικά!

(η διάγνωση του μπιμπικιού)

Δεν έχεις σταθερή περίοδο;

Μάλλον θα έχεις πολυκυστικές, 

ό,τι και να ’ναι, να πάρεις 
αντισυλληπτικά!

(η διάγνωση πασπαρτού)


