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Οικογένεια Ανιέλι
 (Γιουβέντους) 
– 10,4 δις λίρες
Έχοντας στην κατοχή τους την Γιου-
βέντους από το μακρινό 1947, η οι-
κογένεια Ανιέλι είναι η μακροβιότε-
ρη αθλητική δυναστεία στην Ιταλία.
Παρά τη μεγάλη περιουσία του, ο 
σύλλογος δεν επιδίδεται συνεχώς σε 
ακριβές μεταγραφές. Μάλιστα υπάρ-
χουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών 
όπως οι Αντρέα Πίρλο, Ντάνι Άλβες 
και Πολ Πογκμπά, που έκαναν μεγά-
λη καριέρα στη Γιουβέντους, χωρίς 
η ομάδα να ξοδέψει χρήματα για να 
τους αποκτήσει.

Σεΐχ Μανσούρ (Μάντσεστερ Σίτι) – 17 δις λίρες
Ιστορικά η Σίτι είναι εκείνη που υστε-
ρεί κόντρα στην μισητή συμπολίτισσα 
Γιουνάιτεντ. Οι «πολίτες» όμως έχουν 
κερδίσει τρεις φορές το πρωτάθλημα τη 
δεκαετία που διανύουμε. Από το 2008 
που τους αγόρασε ο Μανσούρ, έχουν ξο-
δέψει για την αμυντική τους γραμμή πε-
ρισσότερα χρήματα από ότι έχουν δώσει 
52 κράτη για την άμυνα της χώρας τους!
Επιπλέον ο Σαουδάραβας ίδρυσε την 
New York City FC το 2015 συμβάλ-
λοντας έτσι στην ανάπτυξη του ποδο-
σφαίρου στην Αμερική, έχοντας φέρει 
παίκτες όπως οι Νταβίντ Βίγια, Αντρέα 
Πίρλο και Φρανκ Λάμπαρντ.
Μπορεί η περιουσία του Μανσούρ να 
αγγίζει τα 17 δισεκατομμύρια, αλλά η 
συνολική περιουσία της οικογένειας του 
ανέρχεται κοντά στο 1 τρισεκατομμύριο 
λίρες!

Ντίτριχ Μάτεσιτζ  
(Νιου Γιορκ Ρεντ 
Μπουλς) – 17,8 δις λίρες
Είναι ο ιδρυτής του κολοσσού της Red Bull που 
παράγει το γνωστό αναψυκτικό. Ο Μάτεσιτζ ανα-
μιγνύεται και σε άλλες αθλητικές δραστηριότητες 
ανάλογες με αυτή των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς.
Το προηγούμενο όνομα του συλλόγου ήταν 
New York Metrostars, αλλά όταν ο Μάτεσιτζ 
τον αγόρασε, μετονομάστηκε σε Νιου Γιορκ Ρεντ 
Μπουλς. Από τότε η ομάδα έχει κατακτήσει 5 
φορές το πρωτάθλημα της Ανατολικής περιφέ-
ρειας.

Φίλιπ Ανσούτζ 
(Λος Άντζελες Γκάλαξι) 
– 10 δις λίρες
Είναι μέλος του ποδοσφαιρικού «Hall Of Fame» 
στις Ηνωμένες Πολιτείες για την συνεισφορά του 
στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του αθλήματος στην 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Μεταγραφές όπως εκείνες του Ντέιβιντ Μπέκαμ, 
του Στίβεν Τζέραρντ και του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς 
δείχνουν την φιλοδοξία που έχει για τον σύλλο-
γο, έχοντας μάλιστα κατακτήσει το πρωτάθλημα 5 
φορές.

Λεφτά υπάρχουν – Ιδού οι 10 πλουσιότεροι 
ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων! 
Ε

ίναι γνωστό ότι λεφτά υπάρχουν. Αλλά 
δυστυχώς τα ελέγχουν οι λίγοι. Το χρή-
μα ρέει άφθονο στον χώρο του αθλη-
τισμού, οι μεγιστάνες και οι επιχειρη-

ματίες απλώνουν συνεχώς τα δίχτυα τους στο 
ποδόσφαιρο, είτε σε μικρούς, είτε σε μεγάλους 
συλλόγους. Αλλά είχαμε την περιέργεια, να 
βρούμε τους δέκα πλουσιότερους.

Άνθρωποι που διαθέτουν στους τραπεζικούς 
τους λογαριασμούς νούμερα που προκαλούν… 
τρόμο, έκαναν την αγάπη τους για το ποδόσφαι-
ρο… επάγγελμα. Επένδυσαν πολλά εκατομμύρια 
στους συλλόγους όπου είναι ιδιοκτήτες, είτε με-
γαθηρίων, είτε ανερχόμενων δυνάμεων, είτε και 
ακόμα πιο μικρών συλλόγων ανά τον κόσμο.
Άλλοι έχουν τεράστιους κολοσσούς όπως η Red 

Bull, άλλοι εμπορεύονται τον «μαύρο χρυσό». 
Από οικογένειες-δυναστείες, μέχρι τρισεκατομ-
μυριούχους. Όλα αυτά και άλλα πολλά, παρου-
σιάζονται στην λίστα με τους 10 πλουσιότερους 
ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικών ομάδων.
Δείτε λοιπόν αναλυτικά τα πιο… βαριά πορτο-
φόλια που ηγούνται μεγάλων συλλόγων παγκο-
σμίως:
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