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50 ΧΡΟΝΙΑ CYTA 
Τα πενήντα χρόνια από την ίδρυση της Cyta αποτελούν ένα ταξίδι στο μέλλον. Ένα συνεχές ταξίδι στην 
εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών κάθε εποχής που πέρασε αλλά και των εποχών που 
ακολουθούν. 
 
Στη Cyta, κάποτε ξεκινήσαμε να φέρνουμε το μέλλον με ένα τηλέφωνο. Μια συσκευή πολυτελείας που 
μπορούσε να φέρει τον κόσμο σε επαφή με άτομα που βρίσκονταν μακριά του. Αργότερα εγκαινιάσαμε 
μια σειρά από υπηρεσίες, το τέλεξ, το φαξ, την κινητή τηλεφωνία, το διαδίκτυο, που έκαναν την 
προσωπική, την επαγγελματική και την καθημερινή μας ζωή πιο εύκολη, πιο ποιοτική, πιο 
επικοινωνιακή. 
 
Σε όλη αυτή την πορεία διατηρήσαμε ακέραιες τις αξίες μας για πρόοδο, ομαδικότητα και εξέλιξη, όπως 
ακέραια και σταθερή διατηρήσαμε τη συμβολή μας στην κοινωνική πρόοδο και 
την ευημερία σε ποικίλους τομείς.  
 
Σήμερα, 50 χρόνια μετά, μας βρίσκουν περήφανους παροχείς ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας. Σταθερή και κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο και διαδραστική τηλεόραση είναι στα 
χέρια των πελατών μας.  
 
Και επειδή ξέρουμε καλά ότι οι εξελίξεις στις τηλεπικοινωνίες δεν σταματούν ποτέ...φανταστείτε και το 
αύριο μαζί μας. 
 
 
The fifty years since the establishment of Cyta have been a journey into the future. A non-stop journey 
into the development of telecommunications in each passing era and in times to come. 
 
Cyta’s first contact with the future took the form of the telephone, a luxury device that kept people in 
touch with those who were far away. Later we introduced a whole range of services from the future: 
telex, fax, mobile telephony and the Internet, all of which have brought greater ease, quality and 
communication to our professional and daily lives. 
 
Throughout this time we have maintained our values regarding progress, teamwork and development, 
just as we have maintained our contribution to social progress and welfare in a variety of sectors. 
 
Today, 50 years on, we are the proud providers of integrated electronic communications. Mobile and 
fixed telephony, Internet and interactive television are all available to our customers. 
 
We are well aware that new developments in telecommunications are neverending…so imagine 
tomorrow with us too. 
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