
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΤΟΥ  ΘΕΟΦ.  ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΥ  ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

῾Ο  Θεοφιλέστατος  Χωρεπίσκοπος  Νεαπόλεως  κ. 
Πορφύριος ἐγεννήθη τήν 16ην ᾿Απριλίου1966  εἰς 
τό χωρίον Πέρα ᾿Ορεινῆς Λευκωσίας.

Μετά  τήν  ἀποφοίτησίν  του  ἀπό  τό  Λύκειον 
«᾿Εθνομάρτυρος  Κυπριανοῦ»  Στροβόλου  τό  1984, 
ὑπηρέτησε τήν στρατιωτικήν του θητείαν εἰς τήν 
᾿Εθνικήν Φρουράν,  ἀπό τήν ὁποίαν ἀπελύθη τόν 
Σεπτέμβριον τοῦ 1986.

᾿Ακολούθως  ἐσπούδασεν  εἰς  τό  Τμῆμα 
᾿Αρχαιολογίας  τῆς  Φιλοσοφικῆς  Σχολῆς  τοῦ 
Πανεπιστημίου  ᾿Αθηνῶν.  Μετά τήν ἀποφοίτησίν 
του τό 1990, ἐσυνέχισεν τάς σπουδάς του εἰς τήν 
Θεολογικήν  Σχολήν  τοῦ  Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης,  ἀπό τήν ὁποίαν ἀπεφοίτησεν τό 1994.  ᾿Επέστρεψεν εἰς  τήν 
Κύπρον  καί  ὑπηρέτησεν  ὡς  καθηγητής  εἰς  τήν  ῾Ιερατικήν  Σχολήν 
«᾿Απόστολος  Βαρνάβας».  Τόν  Σεπτέμβριον  τοῦ  1995  ἐγκατεβίωσεν  εἰς  τήν 
῾Ιεράν Μονήν Παναγίας Μαχαιρᾶ. Τήν 15ην Αὐγούστου 1998 ἐχειροτονήθη 
διάκονος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κωνσταντίας κ. Βασιλείου.

Τόν Φεβρουάριον τοῦ 1999, κατόπιν τῆς ἐκλογῆς τοῦ ῾Ηγουμένου τῆς ῾Ιερᾶς 
Μονῆς  Μαχαιρᾶ  κ.  ᾿Αθανασίου  εἰς  Μητροπολίτην  Λεμεσοῦ,  συνώδευσεν 
αὐτόν  εἰς  τήν  ῾Ιεράν  Μητρόπολιν  Λεμεσοῦ.  Τόν  ᾿Απρίλιον  τοῦ  1999 
ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος ὑπό τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. 
᾿Αθανασίου, τόν Μάρτιον τοῦ 2000 προεχειρίσθη εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην καί τόν 
Δεκέμβριον τοῦ 2001 εἰς πνευματικόν ὑπό τοῦ ἰδίου Μητροπολίτου.

Κατά τήν διάρκειαν τῆς ὑπηρεσίας του εἰς τήν ῾Ιεράν Μητρόπολιν Λεμεσοῦ, 
ὑπηρέτησεν ὡς λειτουργός τῶν ἱερῶν ναῶν τῶν κοινοτήτων Πάνω Πλατρῶν, 
Κάτω  ᾿Αμιάντου  καί  τῆς  ἐνορίας  ῾Αγίου  Νεκταρίου  Λεμεσοῦ  καί  ὡς 
πνευματικός εἰς γυμνάσια καί λύκεια τῆς πόλεως Λεμεσοῦ.

᾿Επίσης  ὑπηρέτησεν  ὡς  ᾿Αντιπρόεδρος  τοῦ  ῾Ιδρύματος  Σολομῶντος 
Παναγίδη,  κατά  τήν  περίοδον  2000-2006.  ῾Υπῆρξεν  ἱδρυτικόν  μέλος  καί 
Πρόεδρος  τοῦ  Κυπριακοῦ  Κέντρου  Περιβαλλοντικῆς  ῎Ερευνας  καί 
᾿Εκπαιδεύσεως,  κατά  τά  ἔτη  2004-2007,  καί  ὑπεύθυνος  τοῦ  γραφείου 
Μνημείων καί Κειμηλίων τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως Λεμεσοῦ.

Τήν 5ην ᾿Οκτωβρίου 2007, εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν τῆς ῾Ιερᾶς Συνόδου τῆς 
᾿Εκκλησίας  τῆς  Κύπρου,  μετά  ἀπό  πρότασιν  τοῦ  Μακαριωτάτου 
᾿Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ.  Χρυσοστόμου,  ἐξελέγη ὡς βοηθός ᾿Επίσκοπός 
του  ὑπό τόν  τίτλον  τοῦ  Χωρεπισκόπου Νεαπόλεως.  ῾Η χειροτονία  του  εἰς 
᾿Επίσκοπον ἐγένετο τήν 27ην ᾿Οκτωβρίου.

᾿Ονομαστική ἑορτή: 26 Φεβρουαρίου.


