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Ορισμένα καλά παιδιά έκατσαν για να μας λύσουν μια διαχρονική απορία που 
σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι την έχουν κατά καιρούς. Υπολόγισαν με βάση 
τον πληθωρισμό την αγοραστική αξία των χρημάτων ανά χρονιά και έβγαλαν 
τελικά τις ποιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του ποδοσφαίρου από το 1980 
μέχρι και σήμερα. Πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα!

Ο Νοτιοκορεάτης Σον 
της Τότεναμ ανακηρύχθηκε 
κορυφαίος Ασιάτης 
της δεκαετίας
Ο Νοτιοκορεάτης, Χιουνγκ Μιν Σον, είναι, σύμ-
φωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και 
Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), ο κο-
ρυφαίος παίκτης της δεκαετίας (2011-20), στην 
Ασία.
O διεθνής επιθετικός της Τότεναμ άφησε πίσω 
τον Ιάπωνα, Κεϊσούκε Χόντα, ο οποίος είναι αυτή 
τη στιγμή προπονητής στην Καμπότζη) και τον 
Σαουδάραβα, Σαλέμ Αλ Νταουσάρι της Αλ Χιλάλ.
Στις γυναίκες στην πρώτη θέση είναι η Γιαπω-
νέζα, Oμάρε Σάουα και ακολουθούν οι Σαμάνθα 
Κερ (Αυστραλία - Τσέλσι) και Σάκι Κουμαγκάι 
(Ιαπωνία - Λιόν).

Ο Σαλάχ αναδείχτηκε ποδοσφαιριστής της δεκαετίας στην Αφρική! 
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ γράφει ιστορία με την Λίβερ-
πουλ, αφού έχει καταφέρει αρκετές φορές να μπει 
στο ιστορικό της βιβλίο, αλλά και στο βιβλίο της 
ΟΥΕΦΑ ορισμένες περιπτώσεις. Λογικό ήταν όλα 
αυτά να μην περάσουν ετσι στην Διεθνή Ομοσπον-
δία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου 
(IFFHS), που τον ανακήρυξε τον κορυφαίο παίκτη 
της δεκαετίας (2011-20), στην Αφρική (CAF). 
O Σαλάχ έχει βγει και Αφρικανός ποδοσφαιριστής 
της χρονιάς από το BBC δύο φορές το 2017 και το 
2018. Η επιτυχία του Σαλάχ αποκτά ακόμα μεγα-
λύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι κέρδισε 
τον τίτλο αφήνοντας πίσω του δύο παίκτες πολύ 
μεγάλης κλάσης και αδιαμφισβήτητης ποιότητας: 
τον Σενεγαλέζο επιθετικό και συμπαίκτη του στην 
Λίβερπουλ, Σαντιό Μανέ, καθώς και τον Αλγερινό 
φορ της Μάντσεστερ Σίτι, Ριγιάντ Μαχρέζ.

Όσον αφορά στο βραβείο για την κορυφαία πο-
δοσφαιρίστρια στην Αφρική, αυτή σύμφωνα με 
την IFFHS είναι η Νιγηριανή Ασισάτ Οσοάλα της 
Μπαρτσελόνα, με το πόντιουμ να συμπληρώνεται 
από την Καμερουνέζα Γκαμπριέλε Ονγκουένε της 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας και την Νιγηριανή Ενγκόζι Οκό-
μπι της Εσκιλστούνα Γιουνάιτεντ.

Αυτές είναι οι πιο ακριβές μεταγραφές στην 
ιστορία, με βάση τα σημερινά χρήματα! 

Φ
αινόμενο είσαι εσύ λέμε 
για τον οριτζινάλε Ρονά-
ντο και δίκαια. Λογικά 
λοιπόν ο καλύτερος πο-

δοσφαιριστής είναι και η πιο ακριβή 
μεταγραφή. Αν λοιπόν το 1997 είχαν 
το σημερινό πληθωρισμό και την 
αγοραστική αξία των χρημάτων όπως 
σήμερα, τότε η μεταγραφή του Ρο-
νάλντο από την Μπαρτσελονα στην 
ίντερ, δεν θα ήταν 25 εκ λίρες που 
είχε κοστίσει τότε, αλλά σήμερα το 
κοντέρ θα έγραφε 426 εκ ευρώ.
Αλλά τι γίνεται με τους υπόλοιπους 
σταρ του ποδοσφαίρου; 
Ο ΘΕΟΣ είναι δεύτερος. Σηκώνει 
κουβέντα αλλα παίζουν ρόλο τα ποσά 
που είχαν δοθεί εκείνη την εποχή, 
και μετά ο υπολογισμός τους στα ση-
μερινά. Και επειδή ο Ντιεγκίτο δεν 
έφυγε με τον καλύτερο τρόπο από την 
Μπάρτσα και η μεταγραφή δεν έφτασε 
την πραγματική του αξία. Στη δεύτε-
ρη θέση λοιπόν ο Ντιέγκο Μαραντό-
να με το δρομολόγιο Μπαρτσελόνα 

στη Νάπολι το 1984. Με σημερινά 
χρήματα θα έπρεπε οι Ναπολιτάνοι 
να πληρώσουν 336 εκατ. ευρώ, ενώ 
τότε οι Ιταλοί είχαν πληρώσει μόνο 6 
εκατ. λίρες.
Και μόλις δυο χρόνια πριν, το 1982, 
έκανε το μπαμ η Γιουβέντους και 

πλήρωνε 3 εκατ. λίρες ή με τα  ση-
μερινά λεφτά 331 εκατ. ευρώ για να 
πάρει από τη Σεντ Ετιέν τον αστεράτο  
Μισέλ Πλατινί.
Για την 4η θέση παμε στο 1999 με 
την Ίντερ να σκάει 41 εκατ. λίρες στη 
Λάτσιο για τον ομορφιά του Κρίστιαν 

Βιέρι, και η αξία του  σήμερα βαση 
του υπολογισμού θα ήταν 324 εκατ. 
ευρώ.
Μια θέση πιο κάτω είναι ο “Κύκνος 
της Ουτρέχτης” Μάρκο Φαν Μπάστεν 
που το 1987 έφυγε από τον Άγιαξ για 
την μεγάλη εκείνη την εποχή  Μίλαν. 
Τότε οι «ροσονέρι» είχαν δώσει 1 
εκατ. λίρες ήτοι 277 εκατ. ευρώ τω-
ρινά λεφτά.
Πριν από 20 χρόνια, η Ρόμα είχε 
πληρώσει 32 εκατομμύρια λίρες στη 
Φιορεντίνα για τον Γκάμπριελ Μπατι-
στούτα, με τα σημερινά χρήματα 260 
εκατ. ευρώ.
Στα πιο πρόσφατα μια έκπληξη αφού 
το 2016 η Γιουβέντους είχε σκάσει 
88 εκατ. ευρώ στη Νάπολι για τον 
Γκονσάλο Ιγκουαΐν, μια μεταγραφή 
αξίας 223 εκατ. ευρώ σήμερα.
Η πιο πρόσφατη της λίστας είναι η 
μεταγραφή από την Μπαρτσελόνα 
του παιχνιδιάρη Νεϊμάρ στην Παρί 
Σεν Ζερμέν το 2017, με την τιμή να 
είναι 223 εκατ. ευρώ.

Ο Αλισον Μπέκερ «κρέμασε» τη Λίβερπουλ, δίνο-
ντας τη δυνατότητα στη Μάντσεστερ Σίτι να πάρει 
την πρώτη της νίκη στο «Ανφιλντ» μετά από 18 ολό-
κληρα χρόνια με το εντυπωσιακό 4-1, για την 23η 
αγωνιστική της Premier League. Η Σίτι ήταν καλύτε-
ρη στο ματς και έδειξε πως πολύ δύσκολα θα χάσει 
το φετινό τίτλο, ενώ η Λίβερπουλ έμεινε δέκα βαθ-
μούς πίσω από την κορυφή. Η ομάδα του Πεπ Γκου-

αρντιόλα είναι σ’ εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση 
και σπάει όλα τα ρεκόρ στην Αγγλία. Συγκεκριμένα η 
χθεσινή νίκη είναι η 14η διαδοχική για τους «πολί-
τες» και αποτελεί την κορυφαία επίδοση στο αγγλικό 
ποδόσφαιρο, σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτό το 
εκπληκτικό σερί η Σίτι έχει καταφέρει να σκοράρει 
εκείνη 37 φορές και να δεχθεί μόλις τέσσερα τέρμα-
τα, έχοντας και 10 ματς χωρίς να έχει δεχθεί γκολ.

Ρεκόρ σερί νικών για τη Μάντσεστερ Σίτι


