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Το παρόν αρχείο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της σελίδας
Speechless no more και παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική χρήση χωρίς την άδεια του
δημιουργού βάση του νόμου 2121/1993 (ΦΕΚ Α'25, 4/3/93).
Επιτρέπεται η ανατύπωση μόνο για μη κερδοσκοπική εκπαιδευτική
χρήση (π.χ. γονείς, θεραπευτές, εκπαιδευτικοί). Οποιαδήποτε αναφορά
στο υλικό πρέπει να αναφέρει την πηγή με υπερσύνδεσμο. Ο
δημιουργός επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμά του σε
περίπτωση που διαπιστώνεται χρήση ή αναπαραγωγή που
αντιβαίνει τον παραπάνω κανονισμό.
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Σας ευχαριστώ ,

Αθανασοπούλου Ναταλία ,
Λογοπαθολόγος


