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Aurkezpena
“Kodependentzia eta ludopatia”

Kodependentzia mendekotasun emozional mota bat da. 
Zerikusia du adikzioa duen pertsona batekin lotura afektiboa 
duen norbaitekin lotuta. Bai bere buruarekin bai besteekin 
dituen harremanetan islatzen da. Honako sintoma hauen bidez 
ager daiteke:

• Gehiegizko ardura besteren jokabideez

• Bere burua zaintzeari utzi

• Gehiegizko lan eta eginkizunak

• Gehiegizko kontrola

• Biktimismoa

• Bere burua gehiegi erruduntzat jo eta kritikatzen du.

• ...

Ludopatia familian eta/edo bikotean sufrimendu handia eragiten 
duen nahasmendu bat da. Elkartean dugun esperientziaren 
arabera, “jokorako adikzioa” duen pertsonaz arduratzeko 
beharra sortzen du familian, bere gain hartuz “mendekoaren” 
erabakiak zein jokorako duen jokaeraren gaineko kontrola. Familia 
“abailduta” geratu ohi da, jokorako jokaera ezabatzeaz arduratzen 
da, eta baita diruaren kontrolaz ere. Seguruago eta konfiantza 
gehiagorekin sentitzen dira horrela.

Ikusi izan dudanez, familia taldeek inpaktu emozional handiagoa 
eragin ohi dute, eta euren ongizatea/ondoeza adikzioa dutenen 
bilakaeraren araberakoa izaten da.

Buletin honetan hurbilpen bat egin nahi dugu kodependentzia eta 
mendekotasun emozionalera. Jakiteko zer den eta nola agertzen 
den, eta horretaz kontziente izateko, baldin horrekin identifikatzen 
hasten bagara. 
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Gaiari buruz Idoia Axpe psikologa eta ASAJER taldeko kideak 
idatzi duen artikulua irakurtzera gonbidatzen zaitugu, eta baita 
kodependentzia izan duen emakume batek kontatzen digun 
istorioa ere.

Azkenik, liburu bat, Viviendo con un adicto al juego [Jokorako 
adikzioa duen batekin bizitzen] eta filma bat, El regreso de Ben 
[Ben-en itzulera] gomendatzen dizkizuegu, gai horietan sakontzeko.

Esaldi bat uzten dizuet gogoetarako: “Maite zaituenak ez 
zaitu behar; maite egiten zaitu, ez besterik”. Garrantzitsua da 
kodependentziatik askatasuneranzko urratsa.

Ana Herrezuelo
ASAJEReko Psikologa
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MENDEKOTASUN EMOZIONALA askorik ezagutzen ez den arazo bat 
da. Zerikusia du sentimenduekin, lotura afektiboarekin, eta, sarritan, 
bestelako bikote harreman desorekatu eta patologiko batzuekin 
nahasten da, esaterako elkarrenganako mendekotasunarekin.

Elkarrenganako mendekotasunean, pertsona batek joera du 
arazoak dituen beste pertsona batzuekin harremanak izateko, batik 
bat adikzioak dituztenekin. Bikotekidearen portaera kontrolatu, 
estali edo minimizatu ohi du, eta bere buruari eta besteei gezurra 
esaten dio egoeraren errealitateari buruz, harremanean gertatzen 
denari garrantzia kenduz, justifikatuz edo ukatuz.

Mendekotasun emozionala pertsona batek bikotekidearekiko 
sentitzen duen behar afektiboa da, oso behar indartsua da, 
gainera. Mendekotasun emozionala duten pertsonak bakarrik 
ez egoten saiatzen dira, “beren bizitzei zentzua” ematen dien 
pertsonarekin egoteko beharra dute, pertsona  hori idealizatzen 
dutelarik. Adierazi behar da pertsona horiek autonomia gaitasun 
handia izan ohi dutela, eta bikotekideengan ez dutela babesa 
bilatzen. Afektua bilatzen dute.

Oso gaizki eramaten dituzte hausturak, eta, horregatik, gertatzen 
direnean, berriz ere harremanari ekiten saiatuko dira, oso negatiboa 
izanagatik ere, edo beste pertsona bat bilatuko dute, norbaitekin 
egoteko eta bakarrik ez egotearen behar hori estaltze aldera. 

Esan beharra dago “beste pertsona” hori ez dela izan ohi 
edonor. Ezaugarri jakin batzuk ditu, hala nola egozentrismoa, 
hantustea, nortasun menperatzailea izatea, bestek idealizatua 
izateko duen gogoa...

Mota horretako harremanetan, mendekotasun emozionala duenak 
idealizatu egiten du beste pertsona, haren menera jartzen da, eta 

Mendekotasun emozionala
eta kodependentzia

Artikulua
Idoia Axpe
ASAJEReko Psikologa
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bere bizitzaren ardatz bihurtzen da. Bikote horren egozentrismoa, 
handiustea handitzen doa, mendekotasuna duen pertsonaren 
autoestimuak behera egiten duen bitartean, eta beste pertsonaren 
behar handia sentitzen du.

Jorge Castellók, “Dependencia Emocional. Características 
y tratamiento” (Mendekotasun emozionala. Ezaugarriak eta 
tratamendua) bere liburuan (Alianza Editorial, 2005) mendekotasun 
emozionala duten pertsonen ezaugarriak aurkezten dizkigu, eta hiru 
arlotan banatzen ditu: bikote-harremanen arloa, pertsonen arteko 
harreman arloa, eta autoestimuaren eta gogo-aldartearen arloa.

Bikote-harremanen arloan, bestearen gehiegizko beharra duten 
pertsonak ditugu, bikoteari edozer gauzaren gainetik lehentasuna 
ematen diotenak. Harremana besteari men egitean oinarrituko 
da, eta objektua idealizatuko da. Harremana hausteari beldur 
handia diote.

Pertsonen arteko harremanei dagokienez, aintzat hartuak izateko 
premia handia ikusiko dugu, gizarte-trebetasunetan urritasuna, eta 
beste pertsona esanguratsu batzuekiko esklusibotasun-nahia.

Autoestimuaren eta gogo-aldartearen arloan, berriz, 
autoestimu baxua nabari da, aldarte negatiboa, beldurra eta 
bakardadearekiko jasanezintasuna eta ohiko komorbilitatea.

Jorge Castellók dio pertsona bati mendekotasun emozionala 
egozteko ez duela zertan ezaugarri horiek guztiak eduki. Hiru 
ezaugarri jotzen ditu ardatz edo funtsezkotzat pertsona batek 
duen mendekotasuna baloratzeko orduan: autoestimu baxua, 
bakardadearekiko beldurra eta jasanezintasuna, eta bizitzan 
bikote-harreman desorekatuak eratzeko joera.

Artikulua
Idoia Axpe
ASAJEReko Psikologa

Mendekotasun emozionala
eta kodependentzia
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Nire bizitza zure mende dago

“...haren ondoezaren esklabo bihurtu nintzelakoan nago”

Miren deitzen naiz, ezkondua naiz eta 13 eta 9 urteko bi seme-
alaben ama. Orain dela 5 urte konturatu nintzen senarrak zor 
asko zituela, eta arrazoia jokoa zela. Nik ez nekien senarra 
jokoan aritzen zenik, nahiz eta arreta ematen zidan diruarekin 
erakusten zuen jokaerak.

Enteratu nintzenean, sekulako disgustua hartu nuen, gauza 
asko zalantzan jartzeraino: senarra benetan ezagutzen ote 
nuen? harekin jarraitu behar al nuen? zer gertatuko zen seme-
alabekin? aldatuko da?...

Maitasuna zalantza guztiei gailendu zen!!!

Hasiera-hasieratik senarrari laguntzera jarri nintzen, 
obsesionatzen hasi nintzen diruarekin, irteerekin, 
jokoarekin… Senarrarekin zerikusia zuen guztiari begira eta 
guztirako bizi nintzen. 

Senarraren sopikun bilakatu nintzen, ezkutatu egiten nuen 
jokoarekiko zuen joera geure lagunen eta familiaren aurrean, 
baita lanean ere.

Orain neure jarrera eta jokabide hartaz gogoeta egiten 
dudanean, haren ondoezaren esklabo bihurtu nintzelakoan 
nago. Uste nuen neu nintzela hark jokoan segitzearen 
arduraduna, ezin nintzen ezertan deskuidatu, bestela neuk 
egiten nion huts eta neurea zen errua. Jokoaz gaixo zegoenez, 
pentsatzen nuen ulerbera izan behar nintzela, baina dena 
justifikatzen dion, egiaz. Nire ongizate emozionala haren 
mende zegoen. Gaur bera pozik bazen, munduko pertsonarik 

Lekukotza
Kodependentzia duen bat
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zoriontsuena sentitzen nintzen. Baina haserre edo triste bazen, 
kakatzarra sentitzen nintzen eta depresioan jausten nintzen.

Guztiaren kontrola eta ardura neure gain hartzearen ondorioa 
izan zen neure burua zaintzeari utzi niola eta baita egiten 
nituen jarduerei (seme-alabak, lana, lagunak, aisialdia) ere. 
Medikuarenera joan behar izan nuen, egunetik egunera nuen 
estutasun eta antsietateagatik. Nik neure onena ematen nuen 
bitartean, senarrak berdin jarraitzen zuen eta ez zen batere 
saiatzen. Tratamenduak utzi egiten zituen eta ni joaten nintzen 
bere ordez, laguntzen jarraitzeko baliabide gehiagoren bila. 

Uste nuen ez nuela sekula nahikoa egiten, eta denetik egiten nuen 
berak jokatzeari utz ziezaion.

Denbora asko behar izan dut konturatzeko senarrarekiko nuen 
dependentziaz eta gerora erreakzionatzeko. Gaixotu egin behar 
izan dut horretaz jabetzeko. Fibromialgia diagnostikatu zidaten 
duela urtebete, eta neure buruaz pentsatzera behartu nau. 
Konturatu naiz senarraz arduratu ezin izan dudan heinean bera 
kontrolatzen hasi dela jokoarekiko duen jokabidea, eta bere 
osatzeaz arduratzen hasi dela.

Senide baten adikzioaren elkar mendekotasuna dutenak halako 
harreman toxiko bat haustera animatu nahi ditut, kodependentzia 
hori duenaren eta adikzioa duenaren kalterako baita.

Nire bizitza zure mende dago

“
Lekukotza

Kodependentzia duen bat
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Gomendatutako liburua

Noraino lagundu behar zaio mendekotasuna duen senideari? 
Non dago muga? Patricia de Leonen testigantza oso argigarri eta 
zintzoa, bereziki jokoarekiko mendekotasuna duen pertsonaren 
senideei zuzendua.

Bertan, denek, ludopatak eta bere hurbilekoek, dirua baino askoz 
gehiago galtzen duten egoera bati aurre egiteko laguntza eta 
inspirazioa aurkituko dute.

Egileari buruz

Patricia de Leonek prestakuntza du coaching-en, sare sozialetan 
eta komunikazio korporatiboan, eta izengoiti hori erabiltzen du 
bere bizipenak eta egin dituen ikerketa-lan batzuen ondorioak 
partekatzeko. Kasu honetan, lehen pertsonan bizitako esperientzia 
bati buruz hitz egiten digu, eta, bertan aipatzen diren pertsona 
guztiekiko errespetuagatik, anonimotasunean mantentzen ditu bere 
zein haien nortasunak. Bere asmoa, gauza bera gertatzen ari zaien 
beste pertsona batzuk inspiratzen saiatzea da. Komunikazioaren 
eta kazetaritza idatziaren esparruan garatu izan du, batez ere, bere 
esperientzia profesionala.

Patricia de León
2019ko abuztua

JOKORAKO 
ADIKZIOA DUEN 
BATEKIN BIZITZEN

Lehen pertsonan egindako 
testigantza, non egileak kontatzen 
du nola bizi izan zuen aitak txanpon-
makinekiko zuen mendekotasuna. 
Egoera hark hamar urtez nola 
eragin zion azaltzen du, eta 
zer ikasi behar izan zuen bere 
kodependentzia roletik. 
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Gomendatutako filma

BEN-EN ITZULERA

Jatorrizko izenburua: Ben is Back

Urtea: 2018

Nazionalitatea: AEB

Zuzendaria: Peter Hedges

Aktoreak: Lucas Hedges, Julia 
Roberts, Kathryn Newton, Emily 
Cass McDonnell, Courtney B. 
Vance, Tim Guinee, Faith Logan, 
Melissa Van der Schyff, Teddy 
Cañez

Gidoia: Peter Hedges

Argazkia: Stuart Dryburgh

Musika: Dickon Hinchliffe

Iraupena: 103 minutu

Sinopsis: Ben Burns etxera itzultzen da familiarekin Gabon egunean. 

Ben-en ama mesfidatiak, Holly Burns-ek, ongietorria ematen dio, baina 

laster ohartzen da Ben ez dagoela ondo. Euren bizitzak betirako alda 

ditzakeen 24 ordutan, Hollyk bere esku dagoen guztia egin beharko du 

familia hondamenean ez dadin eror.


