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Μαθήματα
Κάθε μάθημα έχει το δικό του 
φάκελο μέσα στο φάκελο Lessons. 
Θα πρέπει να αντιγράψετε αυτούς 
τους φακέλους των μαθημάτων στο 
σκληρό σας δίσκο πριν ξεκινήσετε 
κάθε μάθημα. 
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