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Τo Γκάζι µετακοµίζει στη Μελβούρνη, 
καθώς το όνοµα «Γκάζι» της πασίγνω-
στης συνοικίας της Αθήνας θα δώσει 

στο νέο του εστιατόριο ο πολυβραβευµένος 
οµογενής σεφ Γιώργος Καλοµπάρης. Συγκε-
κριµένα, ο Καλοµπάρης θα κλείσει µέρος 
του κορυφαίου εστιατορίου του «The Press 
Club» και στη θέση του θα ανοίξει το «Γκάζι» 
που, όπως λέει ο ίδιος, θα είναι «το καλύτε-
ρο ελληνικό εστιατόριο του κόσµου».

Οι ανακοινώσεις του οµογενή σεφ έλα-
βαν µεγάλη δηµοσιότητα από τα αυστραλι-
ανά µέσα ενηµέρωσης αν και κάποια απ’ 
αυτά διερωτώνται µήπως και η αλλαγή 
αυτή του Καλοµπάρη οφείλεται σε οικονο-
µικά προβλήµατα της αυτοκρατορίας του. Ο 
ίδιος λέει πως µοναδικό κίνητρό του είναι 
η προώθηση της ελληνικής κουζίνας που 
είναι στην καρδιά του. Όπως τονίζει από 
την στιγµή που διαπίστωσε την αξία της 
ελληνικής διατροφής, αλλά και τη σηµασία 
της ελληνικής καταγωγής του, βάλθηκε να 
«προσηλυτίσει» όσο περισσότερους γίνεται. 
Μέσα από τα εστιατόρια του, αλλά κυρίως 
ως κριτής στην τηλεοπτική εκποµπή µαγει-
ρικής «Master Chef» δεν χάνει την ευκαιρία 
να προβάλει την ελληνική κουζίνα, τα ελλη-
νικά προϊόντα, την Ελλάδα και την Κύπρο. 
Και όχι µόνο στην Αυστραλία, αλλά σε 35 
χώρες του πλανήτη όπου προβάλλεται η εκ-
ποµπή του.

Η δική του συνταγή επιχειρηµατικής επι-
τυχίας είχε δύο βασικά υλικά: πολυεθνικές 
επιρροές και κλασική ελληνική φιλοξενία. 

Άνοιξε το πρώτο του εστιατόριο µοντέρ-
νας ελληνικής κουζίνας, το «Press Club», το 
2006 στη Μελβούρνη, διατηρώντας µεν το 
ελληνικό φαγητό, αλλά καταρρίπτοντας τα 
στερεότυπα της ατµόσφαιρας και των γεύ-
σεων ενός τυπικού ελληνικού εστιατορίου 
στο εξωτερικό. Το εστιατόριο αυτό ανακη-
ρύχθηκε σε κορυφαίο της Αυστραλίας και 
ο Καλοµπάρης κορυφαίος σεφ της χώρας. 
Σήµερα διαθέτει επτά εστιατόρια στη Μελ-
βούρνη και ένα στη Μύκονο. Απασχολεί 
350 άτοµα από τα οποία, όπως λέει 12 
είναι Έλληνες κι οι υπόλοιποι ξένοι. «Ξέ-
ρουν, όµως, όλα τα µυστικά της ελληνικής 
κουζίνας και, επιπλέον, µαθαίνουν και ελ-
ληνικά στο χώρο εργασίας», συµπληρώνει. 
Πρόσφατα ο Καλοµπάρης βρέθηκε στη Νό-
τια Αφρική όπου µίλησε για την ελληνική 
κουζίνα, στο πλαίσιο του ρόλου του ως τη-
λεοπτικού αστέρα, και επόµενος σταθµός 
του ήταν το Ντουµπάι. «∆εν είναι άσχηµο η 
εκποµπή ενός Ελληνόπουλου από τη Μελ-
βούρνη να µεταδίδεται σε 35 χώρες της 
Αυστραλίας, της Αφρικής, της Ασίας και της 
Μέσης Ανατολής και να µιλάµε για την Ελ-
λάδα» λέει.

Έχει επίσης γράψει βιβλία για την ελληνι-
κή κουζίνα, που σηµειώνουν ρεκόρ κυκλο-
φορίας. Τώρα ετοιµάζει το νέο του βιβλίο µε 
τίτλο «My Big Fat Greek Cookbook».

Ο Καλοµπάρης θεωρεί την καταγωγή του 
ως µίξη πολιτισµών. Το ίδιο και την κουζί-
να του. Παιδί Ελλήνων µεταναστών πρώτης 
γενιάς από την Ελλάδα, την Κύπρο και µε 

καταγωγή από την Ιταλία, γεννήθηκε στην 
περιοχή Μαλγκρέϊβ της Μελβούρνης το 
1978. Οι γονείς του - Τζιµ και Μαίρη - γνω-
ρίστηκαν στην Αυστραλία και άνοιξαν µαζί 
ένα µικρό σούπερ µάρκετ.

Η µητέρα του έφθασε στη Μελβούρνη, 
µαζί µε την γιαγιά του, µετά την τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο. Μαγειρική διδάχθηκε 
εµπειρικά παρακολουθώντας τη µητέρα του 
στην κουζίνα της µετά το σχολείο.

Το 1996 ξεκίνησε επίσηµα ως µαθητευ-
όµενος σε κεντρικό ξενοδοχείο της Μελ-
βούρνης. Τους πρώτους τρεις µήνες έπλενε 
πιάτα και ταψιά. Έχει δηλώσει: «Είναι σηµα-
ντικό να µάθεις πρώτα πώς να καθαρίζεις, 
να σεβαστείς αυτή τη δουλειά και ύστερα 
να µάθεις να µαγειρεύεις». Ήταν η δυσκο-
λότερη περίοδος εκπαίδευσης της ζωής του. 

Ωστόσο, στα ρεπό του τα Σαββατοκύριακα 
δεν σταµατούσε να µαγειρεύει. Συµµετείχε 
σε διαγωνισµούς µαγειρικής εκπροσωπώ-
ντας την Αυστραλία, ενώ το 1999 κέρδισε 
το εθνικό βραβείο Bonland για τον καλύ-
τερο µαθητευόµενο σεφ της χρονιάς. Λίγο 
αργότερα, βρέθηκε να διευθύνει 11 µαθη-
τευόµενους σεφ στην κουζίνα του σεφ Γκάρι 
Μέχιγκαν, του πρώτου του εργοδότη µε τον 
οποίο συνεργάζεται σήµερα ισάξια ως κριτής 
στο αυστραλιανό ριάλιτι µαγειρικής «Master 
Chef». Η αναγνώριση ήρθε το 2004, όταν 
σε ηλικία 25 ετών αναδείχθηκε καλύτερος 
νεαρός σεφ της χρονιάς από το περιοδικό 
«Age Good Guide», ενώ το «Global Food 
and Wine Magazine» τον ψήφισε ως έναν 
από τους 40 πιο δυνατούς σεφ στον κόσµο. 
Η τηλεόραση ακολούθησε. Εµφανίστηκε σε 
τηλεοπτικές εκποµπές µαγειρικής, συµπε-
ριλαµβανοµένης της «Ready Steady Cook», 
έγραψε έξι βιβλία µε συνταγές, ενώ το 2008 
ψηφίστηκε ως ο καλύτερος σεφ και ένας 
από τους 100 πιο ισχυρούς ανθρώπους της 
Μελβούρνης.

Θεωρεί το φαγητό «θρησκευτική εµπει-
ρία». Θυµάται τις εναλλαγές στο οικογενει-
ακό τραπέζι ανάλογα µε τις γιορτές της εκ-
κλησίας και λατρεύει τη χορτοφαγία κατά τη 
Σαρακοστή. Ο Γιώργος Καλοµπάρης δηλώ-
νει περήφανος εκπρόσωπος της µοντέρνας 
ελληνικής γαστρονοµίας. Η ελληνική κατα-
γωγή του τον εµπνέει τόσο στη ζωή όσο και 
στην κουζίνα.
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