




Στην Αίθουσα «Κίτιον» κτυπά απόψε η καρδιά της καλαθόσφαιρας. 

Βγαίνει το μεγάλο ζευγάρι του τελικού ΟΠΑΠ Ανδρών. ΑΕΚ-ΑΠΟΕΛ και ΕΝΠ-Κεραυνός, 
οι τέσσερεις «μνηστήρες» για τις δύο θέσεις του τελικού της Κυριακής. 
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