Ένα τελευταίο αντίο στην αγαπημένη μας Ιουλιέτα Καββαδά
Λίγα λόγια για την ζωή & το έργο της
Γεννήθηκε στην Αθήνα αλλά οι γονείς της ήταν και οι δύο Μικρασιάτες.
Τέλειωσε το σχολείο του Μπερζάν. Σπούδασε στο Παρίσι Γαλλική Φιλολογία
και γενικότερα ήρθε εκεί σε επαφή με τις Καλές Τέχνες και την Μουσική για
τα οποία είχε μεγάλο ενδιαφέρον. Στα νεανικά αυτά χρόνια αναφερόταν
συχνά με νοσταλγία.
Η επαφή της με την Ατομική Ψυχολογία του Alfred Adler οφειλόταν στην
κουνιάδα της Φρόσω Κένη η οποία σπούδασε Ψυχολογία στις ΗΠΑ.
Ενθουσιώδης όπως ήταν ανέλαβε και μετέφρασε τα βιβλία του Rudolf
Dreikurs – συνεχιστή της θεωρίας του Adler – στα Ελληνικά.
Αργότερα την γνωρίζει ο Dreikurs σε ένα ταξίδι του στην Ελλάδα.
Αντιλαμβάνεται την υψηλή της νοημοσύνη, την δυνατή της προσωπικότητα
και το έμφυτο ταλέντο της και την ωθεί να σπουδάσει Ψυχολογία.
Της συστήνει να πάει πρώτα στο Ισραήλ όπου σπούδασε στο Ινστιτούτο Alfred Adler στο Τελαβίβ και εν
συνεχεία, στο Σικάγο στο Πανεπιστήμιο που δίδασκε ο ίδιος ο Dreikurs.
Έτσι ξεκίνησε αυτή η φιλία και συνεργασία που κράτησε μια ζωή.
Γυρίζοντας στην Αθήνα διοργανώνει σεμινάρια με στόχο να κάνει γνωστή την Ατομική Ψυχολογία στην
Ελλάδα. Μαζί με την Φρόσω Κένη κάνουν ομιλίες στην ΧΕΝ σε γονείς και δασκάλους για παιδαγωγικά
θέματα.
Ακολουθώντας το Κοινωνικό της Ενδιαφέρον επενδύει χρόνο και ενέργεια σαν Σύμβουλος στα δικαστήρια
Ανηλίκων.
Καλείται και διδάσκει στο εξωτερικό στα διεθνή καλοκαιρινά σχολεία της Ατομικής Ψυχολογίας (γνωστά
ως ICASSI).
To 1969 μετά το πρώτο ICASSI στην Ελλάδα στο Κολυμπάρι της Κρήτης και με την προτροπή του Dreikurs
ιδρύουν η Φρόσω Κένη και η Ιουλιέτα Καββαδά την Ελληνική Εταιρεία Αντλεριανής Ψυχολογίας. Έδρα της
ήταν η Αθήνα με παραρτήματα στην Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Τα ιδρυτικά μέλη προέρχονταν από τις
ομάδες συμβουλευτικής και εκπαίδευσης γονέων όπως και από νέους ψυχολόγους των οποίων η Ιουλιέτα
Καββαδά ήταν μέντορας τους.
Από τις ομάδες αυτές και στο πλαίσιο του κοινωνικού ενδιαφέροντος δημιουργείται σώμα εθελοντών που
απασχολείται με την κοινωνική εργασία και με τον συντονισμό μελέτης της θεωρίας του Alfred Adler.
Η Ιουλιέτα Καββαδά, η Λελέτα για όλους όσους την γνώριζαν και αγάπησαν, ήταν μια ηγετική μορφή. Ένας
αυθεντικός άνθρωπος με μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Χαρισματική προσωπικότητα με αφάνταστη ευαισθησία
και ενσυναίσθηση. Εξαίρετη ψυχολόγος βοήθησε όποιον την πλησίαζε να ανοίξει τους ορίζοντες του και να
σταθεί γερά στην ζωή.
Ήταν ακούραστη, δημιουργική και πάνω από όλα αγαπούσε τους ανθρώπους!

