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Περίληψη 

Τον Δεκέμβριο του 2010, η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) εξέπληξε την διεθνή 

κοινότητα όταν έδωσε στο μικρό κράτος του Περσικού Κόλπου, το Κατάρ, την ευκαιρία να 

φιλοξενήσει τους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2022. Μέσω του 

αθλητισμού, το Κατάρ αρχικά φαινόταν ότι σκόπευε να διευρύνει την προβολή του και να 

προβάλλει μια θετική εικόνα στη διεθνή σκηνή. Όμως, η φήμη του Κατάρ αμαυρώθηκε λόγω 

περιπτώσεων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω του θανάτου πολλών 

εργαζομένων μεταναστών που σχετίζονται με διάφορα έργα κατασκευής των γηπεδικών 

εγκαταστάσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι, ένα από τα κορυφαία αθλητικά γεγονότα του 

κόσμου, που προοριζόταν ως πολιτικό εργαλείο στην εξωτερική πολιτική του Κατάρ που βασίζεται 

στην ήπια δύναμη, μετατράπηκε σε μεγάλη πολιτική πρόκληση για το μικροσκοπικό αλλά 

εξαιρετικά πλούσιο εμιράτο του Κόλπου. Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η διαλεύκανση με την 

βοήθεια των θεωριών διεθνών σχέσεων για το τι σήμαινε για το Κατάρ η συγκεκριμένη 

διοργάνωση, τι επεδίωξε να πετύχει και πως επηρέασε την περιοχή ως η πρώτη χώρα που 

επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει την ποδοσφαιρική διοργάνωση στη Μέση Ανατολή. 

 

 

O Νικόλαος Λεκάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1988. Είναι διδάσκων (με το Πρόγραμμα 

Απόκτησης Ακαδημαϊκής και Διδακτικής Εμπειρίας) στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Αντικείμενο Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική.  Εκπόνησε τη διδακτορική 

του διατριβή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πεδίο των Διεθνών 

Σχέσεων & Αθλητισμού, την οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2018 σε συνεργασία με  
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τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Loughborough, UK, Barrie Houlihan, ο οποίος είναι 

πρωτοπόρος στον τομέα του αθλητισμού και της διεθνούς πολιτικής. Λόγω της υποδειγματικής 

δουλειάς του ως υποψήφιου διδάκτορα, του απονεμήθηκε η Υποτροφία του Ταμείου Έρευνας για 

υποψήφιους διδάκτορες κατά τα έτη 2014-2018 από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Από τον Νοέμβριο 

του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2021, κατείχε τη θέση του μεταδιδακτορικού ερευνητή στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, όπου η έρευνα του σε συνεργασία με το Ίδρυμα 

Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 

ερευνητών/ερευνητριών - Β΄ Κύκλος», επικεντρώθηκε στο 'Κυπριακό Πρόβλημα' με τη βοήθεια των 

θεωριών διεθνών σχέσεων. Επίσης, από το 2020 είναι μέλος ΣΕΠ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

Σπουδών της Διοίκησης Αθλητισμού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Eίναι επίσης ερευνητής 

του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) και συνεργαζόμενος ερευνητής του 

Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΚΕΠΠΑ), του Τμήματος Πολιτικής 

Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ ταυτόχρονα είναι ενεργό μέλος των International 

Relations & Political Culture Standing Groups του European Consortium for Political Research (ECPR) 

αλλά και του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ).  Έχει περισσότερες από 10 

έγκριτες διεθνείς δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως 

εισηγητής σε 15 διεθνή επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα ερευνητικά και 

επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα διεθνών σχέσεων, 

Ευρωπαϊκής και αστεακής πολιτικής. 
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