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ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
Ποδοσφαιριστής (1981-1984)
Ο Σωτήρης Κεφάλας, από το Παραλίμνι της Κύπρου, ήρθε στην ποδοσφαιρική ομάδα
του Πανεπιστημίου του Denver το έτος 1981, και έφυγε ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής
στην ιστορία του Πανεπιστημίου.
Έσπασε αρκετά ρεκόρ περιόδου του Denver και έστειλε τους Pioneers στην πρώτη τους
εμφάνιση στο εθνικό τουρνουά ποδοσφαίρου του ΝΑΙΑ.
Κατά την διάρκεια της παραμονής του, 1981-1984, συνέτριψε όλα τα σχολικά ρεκόρ, τα
οποία τα περισσότερα ακόμη τα διατηρεί. Στα τρία χρόνια ως ποδοσφαιριστής, ο
Κεφάλας σκόραρε 104 τέρματα, μαζεύοντας ταυτόχρονα 230 πόντους. Το προηγούμενο
ρεκόρ ήταν 77 τέρματα και 164 πόντους και επιτεύχθηκε την περίοδο 1965-1967 από τον
Arie DeGroot.
Στην τελευταία περίοδο το 1983, ο Κεφάλας άφησε μια ανεξίτηλη διάκριση για την
ποδοσφαιρική ομάδα Denver η οποία ακόμη δεν έχει αλλάξει. Επέτυχε τον απίστευτο

αριθμό των 47 τερμάτων που αντιστοιχεί με 105 πόντους. Το προηγούμενο ρεκόρ
κατείχε ο ίδιος την χρονιά 1982: 31 τέρματα και 68 πόντους.
Το 1983, στην τελική κατάταξη των Εθνικών Στατιστικών της Αμερικής (ΝΑΙΑ), ο
Κεφάλας τερμάτισε δεύτερος στα τέρματα ανά παιγνίδι (2.00) και δεύτερος στους
πόντους ανά παιγνίδι (4.38). Εκλέχτηκε στην δεύτερη ομάδα του ΝΑΙΑ All-American
για το 1983 και στην ίδια περίοδο βοήθησε την ομάδα του με 19 νίκες, 4 ισοπαλίες και
μία ήττα (19-4-1) για πρώτη φορά να συμμετάσχει στο Εθνικό Πρωτάθλημα Αμερικής
(ΝΑΙΑ). Ο Κεφάλας καταγράφει, επίσης, τα ακόλουθα ρεκόρ: σε δύο παιγνίδια πέντε
γκολ,

σε πέντε παιγνίδια τέσσερα γκολ και σε τέσσερα παιγνίδια τρία γκολ στην

τρίχρονη καριέρα. Επιπλέον, και στις τρις χρονιές κατατάσσεται στις πρώτες πέντε
θέσεις τόσο σε γκολ όσο και σε βαθμούς. Τα 11 assists την περίοδο 1981 το κατατάσσει
στις πρώτες πέντε θέσεις στην ιστορία του Πανεπιστημίου.
Απόφοιτος του Πανεπιστημίου του Denver με το δίπλωμα της Διοίκησης Ξενοδοχείων
και Εστιατορίων το 1984, συνέχισε την καριέρα του γράφοντας έξι βιβλία για την
Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία και δουλεύοντας στις Ξενοδοχειακές
Επιχειρήσεις της οικογένειας του. Από το 1985 μέχρι το 2001 διδάσκει ως Καθηγητής
των Ξενοδοχειακών και από το τέλος του 2001 είναι Βοηθός Διευθυντής στο Τμήμα του
Ξενοδοχειακού Κλάδου στην Τεχνική Σχολή Παραλιμνίου.

