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Ζαν Γιντάνγκ  
(Ίντερ) 
– 5,2 δις λίρες
Ο Κινέζος δισεκατομμυριούχος κέρ-
δισε την περιουσία του μέσω της 
ιστοσελίδας που διαθέτει (suning.
com), όπου και πουλά ηλεκτρονικές 
συσκευές. Είναι ένας από τους με-
γαλύτερους λιανοπωλητές του ηλε-
κτρονικού εμπορίου στην Κίνα και το 
2016 αγόρασε την Ίντερ.
Ο αντίκτυπος για τον ιταλικό σύλλογο 
ήταν μεγάλος αφού κατάφερε να φέ-
ρει από την ομάδα από την 7η θέση 
του 2017, στην 4η του 2018 και την 
επιστροφή στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Σαχίντ Καν 
(Φούλαμ) 
– 5,4 δις λίρες
Αφού παρακολούθησε την ομάδα του να 
«γεύεται» την πικρή γεύση του υποβιβασμού 
κατά τη διάρκεια της σεζόν στην οποία αγό-
ρασε το σύλλογο, ο Καν έβαλε λεφτά και η 
Φούλαμ φέτος επέστρεψε και πάλι στην Πρέ-
μιερ Λιγκ.
Δεν φοβάται να πάρει δύσκολες αποφάσεις, 
όπως έχει δηλώσει ο ίδιος μέσα στη σεζόν, 
όταν αντικατέστησε τον προπονητή της ομά-
δας, Σλάβισα Γιοκάνοβιτς, με τον γνώριμο 
μας, Κλαούντιο Ρανιέρι, έπειτα από κάποιες 
κακές εμφανίσεις της ομάδας. Μάλιστα το 
καλοκαίρι ξόδεψε πάνω από 100 εκατ. λίρες 
για 12 νέους παίκτες.

Ρόμαν Αμπράμοβιτς  
(Τσέλσι) – 8,3 δις λίρες
Είναι ο άνθρωπος που ουσιαστικά μετέτρεψε την Τσέλσι στον με-
γάλο σύλλογο που είναι σήμερα, όταν ανέλαβε τα ηνία του τον 
Ιούνιο του 2003.
Μέχρι το 2006 οι «μπλε» του Λονδίνου κατέκτησαν δύο συνε-
χόμενες φορές τον τίτλο του πρωταθλητή (2004/05, 2005/06), 
ενώ μέχρι να αγοράσει την ομάδα ο Ρώσος είχαν σηκώσει μόλις 
μία φορά (1969/70) το πρωτάθλημα.
Με τον Αμπράμοβιτς στο τιμόνι οι οπαδοί της Τσέλσι έμαθαν πως 
ίσως τα λεφτά να μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία.

Στάνλεϊ Κροένκε 
(Άρσεναλ) 
– 6,4 δις λίρες
Γνωστός και ως «σιωπηλός Σταν» στις 
τάξεις των φανατικών οπαδών των «κα-
νονιέρηδων». Ο Σταν Κροένκε διαθέτει 
μια τεράστια περιουσία, με την οποία 
βέβαια δεν κάνει και πολύ μεγάλες 
υπερβάσεις για λογαριασμό της Άρσε-
ναλ.
Είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας «Kroenke 
Sports and Entertainment», ενώ ακόμη 
του ανήκουν οι Λος Άντζελες Ραμς που 
έφτασαν φέτος στον τελικό του πρωτα-
θλήματος ράγκμπι. Στην ‘Αρσεναλ μπή-
κε το 2011 αγοράζοντας το πλειοψηφι-
κό πακέτο των μετοχών του συλλόγου.

Νασέρ Αλ-Κελαϊφί (Παρί 
Σεν Ζερμέν) – 6,2 δις λίρες
Ένας από τους πιο γνωστούς ανθρώπους της λί-
στας. Ανέλαβε την Παρί το 2011, όταν πήρε στα 
χέρια του τις τύχες της εταιρείας «Qatar Sports 
Investment Company» και από τότε έχει μετατρέ-
ψει τον σύλλογο σε έναν από τους θεωρητικά πιο 
ισχυρούς της Ευρώπης. Έχει οδηγήσει την ομάδα 
σε 5 πρωταθλήματα και 4 κύπελλα τα τελευταία έξι 
χρόνια.
Έχει δαπανήσει 350 εκατ. λίρες, μόνο τα δύο τε-
λευταία καλοκαίρια, για να αποκτήσει τους Νεϊμάρ 
και Κιλιάν Εμπαπέ. Οι δύο αυτές κινήσεις αποτε-
λούν φυσικά και τις πιο ακριβές στην ιστορία του 
ποδοσφαίρου.

Τζο Λιούις (Τότεναμ) 
– 3,8 δις λίρες
Τα «σπιρούνια» τις τελευταίες μεταγραφικές περιό-
δους δεν έχουν πραγματοποιήσει κάποια κίνηση, 
πράγμα που αποτελεί έκπληξη αν αναλογιστεί κα-
νείς την περιουσία του ιδιοκτήτη τους. Ο Λιούις 
θεωρείται ως ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώ-
πους στην Αγγλία.
Αυτό μπορεί να μην το έχει αποδείξει με μεταγρα-
φές για την Τότεναμ, ωστόσο είναι εντυπωσιακό 
πως χρηματοδότησε το νέο γήπεδο που θα στεγά-
σει τα «σπιρούνια» για τα επόμενα χρόνια, με το 
ποσό να ανέρχεται στις 800 εκατ. λίρες.
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