ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Την εταιρεία ίδρυσαν στις αρχές της δεκαετίας του '80 τα αδέλφια Γιάννης και Τάκης
Πεσβάντης κληροδοτώντας της μια ιστορία που έχει τις ρίζες της πιο βαθιά, στις
αρχές του αιώνα μας. Προερχόμενοι από οικογένειες που για δύο γενιές, υπηρέτησαν
το ελληνικό έπιπλο με τον καλύτερο τρόπο. Ο Αριστείδης Παπαδάκης παππούς από
την μητέρα των αδελφών Γιάννη και Τάκη περί το 1900 δημιουργεί το πρώτο
καρεκλοποιείο στο Ρέθυμνο εξού και γίνεται γνωστός με το προσωνύμιο
«ΚΑΡΕΚΛΑΣ». Γρήγορα εκσυγχρονίζεται καλύπτοντας σχεδόν εξ ολοκλήρου την
αγορά της Κρήτης σε καρέκλες.
Ο Κυριάκος Πεσβάντης πατέρας του Γιάννη και Τάκη από το 1922 σε ηλικία 12 ετών
εργάζεται σαν κάλφας -παραγιός - μαθητευόμενος σε γνωστά επιπλοποιεία του
Ρεθύμνου Το 1946 δημιουργεί το δικό του εργαστήρι. Το 1958 μεταφέρει το
εργαστήριο σε πιο μεγάλο και πιο κεντρικό χώρο.
Το 1965 δημιουργείται ένας μεγάλος - από τους πρώτους στην Ελλάδα
κατασκευαστικού Συνεταιρισμού με Σοσιαλιστικές αρχές - συμμετέχει το σύνολο
σχεδόν τον επιπλοποιών και ξυλουργών του Ρεθύμνου 35 άτομα με την επωνυμία
ΣΤΕΞ. Από της ιδρύσεως του συνεταιρισμού ο Κυριάκος Πεσβάντης εκλέγεται
σχεδόν παμψηφεί πρόεδρος. Τελικά με την έμμεση παρέμβαση ισχυρών πολιτικών
παραγόντων του Ρεθύμνου αλλά και με την βοήθεια λιγότερο ισχυρών οικονομικών
συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ξύλου και γενικότερα των
κτιριακών κατασκευών ο συνεταιρισμός διαλύεται το 1972 .
Το 1974 ο Κυριάκος Πεσβάντης ξαναφτιάχνει σε ιδιόκτητο χώρο 350 τ.μ. και με τον
απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό την δική του επιχείρηση έχοντας δίπλα του τους
δυο γιους του, τον Γιάννη που παράλληλα με το λογιστικό επάγγελμα ασχολείται με
την τέχνη του πατέρα του γιατί είναι εμφανής η αγάπη και το μεράκι του για την
τέχνη του επίπλου που σε λίγα χρόνια θα τον κερδίσει ολοκληρωτικά, και τον Τάκη
που από πολύ μικρή ηλικία παρουσιάζει συμπτώματα γενικότερης καλλιτεχνικής
ανησυχίας που πολύ σύντομα θα σχηματοποιηθούν με την βοήθεια της Διπλαρίου
Σχολής θα εκφραστούν πάνω σε συγκεκριμένες ξυλουργικές κατασκευές χρηστικές
λύσεις και διακοσμητικές προτάσεις .
Το 1984 τα ινία της επιχείρησης πάντα με την καθοδήγηση του πατέρα τους
αναλαμβάνουν ο Γιάννης κι ο Τάκης όπου με γνώμονα την πείρα, την γνώση, την
παρατηρητικότητα, την ευαισθησία, την συνέπεια στην ποιότητα με επίμονες απόψεις
σε παλιές τεχνικές και υλικά, πολλές φορές συγκρουόμενες με τους νόμους της
αγοράς και του σύγχρονου Marketing αλλά και με παρακολούθηση των σύγχρονων
υλικών, των νέων σχεδιαστικών τάσεων με υπομονή και μεγάλη προσπάθεια με
διαρκή αναζήτηση και με επιλογές πάντα σε ότι πιο τέλειο υπάρχει στην αγορά. Από
την σύνθεση όλων αυτών των γεγονότων και στοιχείων γεννήθηκε η “ΥΙΟΙ Κ.
ΠΕΣΒΑΝΤΗ” .
Το 1988 η εταιρία μετακομίζει σε σύγχρονο ιδιόκτητο εργοστάσιο 1200 τ.μ με
βοηθητικούς χώρους και με 8000τ.μ εξωτερικούς χώρους στα Καστελλάκια Ρεθύμνου
οργανώνεται με σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και κατατάσσεται ανάμεσα στις
μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Κρήτης στον χώρο του ξύλου όπου με
συνέπεια υπηρετεί μέχρι σήμερα προσπαθώντας να καλύψει ποιοτικά τις ανάγκες της
αγοράς .
Το 2008 στην εταιρία συμμετέχει η κόρη του Γιάννη, Βιργινία Πεσβάντη πτυχιούχος
του ΤΕΙ Αθηνών του Τμήματος Αρχιτεκτονική Εσωτερικού Χώρου, Διακόσμηση και
σχεδιασμό αντικειμένου. Παράλληλα με την συμμετοχή της στην εταιρία, από το
2009 φοιτά στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης

συνεχίζοντας την αναζήτηση νέων γνώσεων και τεχνικών στο σχεδιασμό αλλά και
την κατασκευή.

