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Λίγο πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μερι-
κά κορίτσια φοιτούν σε ένα Γυμνάσιο Θη-
λέων. Οι μαθήτριες τολμηρές, χαρούμενες,
κάνουν ζαβολιές, παίζουν, περνούν καλά,
τσακώνονται, φιλιώνουν και ονειρεύονται
το μέλλον τους: θαυμαστές καριέρες, γεμά-
τες χειροκροτήματα. Πάνω απ’ όλα όμως
ορκίζονται πως θα είναι Ε.Π., δηλαδή Ενω-
μένες Πάντα. Τα χρόνια στο γυμνάσιο περ-
νούν, αλλά αυτές προχωρούν πάντα μαζί,
ευτυχισμένες, αγαπημένες… Η Ζωρζ, η
Άλκη, η Αννούλα, η Αθηνά και η Αθηνού-

λα φοιτούν μαζί στη Σχολή Θηλέων.  Μια αυστηρή διευθύντρια τις τα-
λαιπωρεί με τις πολλές απαγορεύσεις και τους περιορισμούς της. Παρ’
όλα αυτά χαίρονται που είναι μαζί και προσπερνούν όλα τους τα προ-
βλήματα ενωμένες. Παρά τους τσακωμούς και τις παρεξηγήσεις ανάμεσά
τους, συνεχίζουν να είναι μαζί, στο ίδιο σχολείο… Ώσπου, μια σειρά από
ατυχείς συμπτώσεις, έπειτα από μια καινούρια απαγόρευση της διευθύ-
ντριας, της κυρίας Ερασμίας, γίνεται αιτία για να εκδιωχθεί η Άλκη από
το σχολείο. Τα κορίτσια στεναχωριούνται έτσι χωρισμένες: η Άλκη στη
Σχολή Γαλανοπούλου και τα άλλα κορίτσια, η Ζωρζ, η Αννούλα, η Αθη-
νά και η Αθηνούλα, στη Σχολή Θηλέων. Χωρισμένες απ’ τη μια στη
Σχολή Θηλέων, με την κυρία Ερασμία και τις απαγορεύσεις της, και απ’
την άλλη στη Σχολή Γαλανοπούλου, που, όπως λέει ξανά και ξανά η Άλ-
κη, όλα είναι υπέροχα χωρίς καθόλου αυστηρότητα και γεμάτα ελευθερί-
α.  Αρχικά,  όλα τα κορίτσια λυπούνται για την Άλκη που είναι μόνη της
ανάμεσα σε αγνώστους, αλλά ύστερα, που η Άλκη άρχισε να αναθαρρεύ-
ει και να κάνει καινούριες φιλίες στο νέο της σχολείο, τα κορίτσια, και
πιο ιδιαίτερα η Ζωρζ, στεναχωριούνται ακόμα περισσότερο, γιατί η φίλη
τους τις ξέχασε. Επιπλέον, ένας σχολικός χορός της Άλκης γίνεται η αιτία
για να πάει η Ζωρζ στη Σχολή Γαλανοπούλου για να δει αν είναι όλα τό-
σο όμορφα και χαρούμενα όσο τα έχει περιγράψει η Άλκη. Πράγματι, έ-
τσι ήταν… Αυτή είναι και η χαριστική βολή για τη Ζωρζ. Χάνει την ι-
σορροπία της πάνω στα καφάσια από τα οποία παρακολουθεί και βρίσκε-
ται σωριασμένη στο χώμα. Την επόμενη μέρα, ξυπνώντας, πονά πολύ…
Έχει σπάσει το πόδι της.  Προς μεγάλη της έκπληξη,  η Άλκη είναι εκεί,
δίπλα της.  Έχει χάσει το χορό για να έρθει να δει πώς είναι η Ζωρζ.  Οι
δυο κοπέλες συμφιλιώνονται και ορκίζονται ξανά να είναι Ε.Π.
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