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ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ & ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΙΕΡΑΡΧΗΝ ΤΥΧΩΝΑ, 

ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

* * * 

Μετὰ τό, Εὐλογητός, ὁ ψαλμὸς ΡΜΒ΄(142) 

 

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου 

ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου·καὶ μὴ 

εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν 

σου πᾶς ζῶν.  

Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου, ἐταπείνωσεν εἰς γῆν 

τὴν ζωήν μου. 

Ἐκάθισέ με ἐν σκοτεινοῖς ὡς νεκροὺς αἰῶνος·καὶ ἠκηδίασεν ἐπ᾽ 

ἐμὲ τὸ πνεῦμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου. 

Ἐμνήσθην ἡμερῶν ἀρχαίων, ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, 

ἐν ποιήμασι τῶν χειρῶν σου ἐμελέτων.  

Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου, ἡ ψυχή μου ὡς γῆ ἄνυδρός 

σοι. Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, Κύριε, ἐξέλιπε τὸ πνεῦμά μου. 

Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι 

τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. 

Ἀκουστὸν ποίησόν μοι τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. 

Γνώρισόν μοι, Κύριε, ὁδὸν ἐν ᾗ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ᾖρα τὴν 

ψυχήν μου. Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον. 

Δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

Τὸ Πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ. Ἕνεκεν τοῦ 

ὀνόματός σου, Κύριε, ζήσεις με.  

Ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἐξάξεις ἐκ θλίψεως τὴν ψυχήν μου,καὶ ἐν 

τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου, καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς 

θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι. 
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εἶτα τό, Θεὸς Κύριος καὶ τὰ Τροπάρια 

Ἦχος δ΄  Ὁ ὑψωθείς. 

 

Τῆς Ἀμαθοῦντος τὸν κλεινὸν ἱεράρχην, 

τὸ καθαρώτατον δοχεῖον Κυρίου, 

τὸν θαύμασι φωτίσαντα τὴν Κύπρον δαψιλῶς, 

Τύχωνα τιμήσωμεν καὶ προσπίπτοντες πόθῳ, 

τούτου αἰτησώμεθα πατρικὰς εὐλογίας, 

ὅπως τῆς θείας τύχωμεν τρυφῆς, 

ἔνθα Δεσπότου, 

ὀψόμεθα πρόσωπον. 

 

Δόξα. Καὶ νῦν. Θεοτοκίον, ὅμοιον. 

 

Οὐ σιωπήσομέν ποτε, Θεοτόκε,  

τὰς δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι,  

εἰ μὴ γὰρ σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, 

τίς ἡμᾶς ἐῥῤύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνωνϗ 

τίς δὲ διεφύλαξεν, ἕως νῦν ἐλευθέρουςϗ 

οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ, 

σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, 

ἐκ παντοίων δεινῶν. 

 

Εἶτα ὁ Ν΄ ψαλμός· 

 

Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος 

τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.  

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς 

ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.  

Ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου ἐνώπιόν 

μού ἐστι διὰ παντός.  

Σοὶ μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, ὅπως 

ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε.  

Ἰδοὺ γὰρ ἐν ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με 

ἡ μήτηρ μου. 
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Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς 

σοφίας σου ἐδήλωσάς μοι. 

Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με καὶ ὑπὲρ 

χιόνα λευκανθήσομαι. 

Ἀκουτιεῖς με ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα 

τεταπεινωμένα. 

Ἀπόστρεψον τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας 

τὰς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. 

Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς 

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. 

Μὴ ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ Πνεῦμά σου τὸ 

Ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

Ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ Πνεύματι 

ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. 

Ῥῦσαί με ἐξ αἱμάτων, ὁ Θεός, ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, 

ἀγαλλιάσεται ἡ γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου. 

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν 

αἴνεσίν σου. 

Ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἄν, ὁλοκαυτώματα οὐκ 

εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην 

καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. 

Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιών, καὶ οἰκοδομηθήτω 

τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ 

ὁλοκαυτώματα. 

Τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους. 

 

Εἶτα ψάλλεται ὁ κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς: 

«Παραδείσου τύχοιμεν εὐχαῖς σου, Τύχων. Ἀ(θανάσιος)». 

 

ᾨδὴ α΄. Ἦχος πλ.δ΄. Ὑγρὰν διοδεύσας. 

 

Παράδεισον Τύχων νῦν κατοικῶν, 

σὺν πᾶσιν Ἁγίοις, 
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καθικέτευε τὸν Χριστόν, 

αὐτοῦ κληρονόμους ἀναδεῖξαι, 

τοὺς σὲ τιμῶντας καὶ πίστει δοξάζοντας. 

 

Ἀγάπης πληρούμενος ἐκ παιδός, 

πρὸς τὸν σὸν Δεσπότην 

καὶ πλησίον Τύχων σοφέ, 

αὐτὴν διετήρησας ἐν βίῳ, 

ἣν καὶ ἡμῖν τοῖς τιμῶσί σε δώρησαι. 

 

Ῥεόντων νοήσας τὸ ἀσταθές, 

τὰ μένοντα Τύχων, 

προετίμησας νουνεχῶς, 

ὧν πάντας ἡμᾶς ποθοῦντας δεῖξον, 

εἰς σωτηρίαν ψυχῶν τὴν αἰώνιον.  

 

Θεοτοκίον 

 

Ἁγνείας ἐγένου θεῖος ναός, 

τὸν Πάναγνον Κόρη, 

τεξαμένη ἐκ σῆς σαρκός, 

Οὗ Τύχων μιμούμενος ἁγνείαν, 

ταύτην ἡμῖν τοῖς τιμῶσι χαρίσοιτο. 

 

ᾨδὴ γ΄. Οὐρανίας ἁψῖδος. 

 

Δένδρον ὤφθης καθάπερ, 

ταῖς ἀρεταῖς πάγκαρπον, 

Τύχων ἐξ ὧν τρώγοντες πάντες, 

Χριστῷ ἑνούμεθα, 

μεθ’ Οὗ συντήρησον, 

ἀδιαστάτους ἐνταῦθα, 

καὶ ἐν χρόνῳ μέλλοντι, 

συνόντας πάντοτε. 

 

Ἐλεήμονα γνώμην, 
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ἀπὸ παιδὸς ἔσχηκας, 

Τύχων διὸ ἄρτους πατρός σου, 

πτωχοῖς διένειμας· 

ὅθεν ἀξίωσον, 

φιλελεήμονα πρᾶξιν, 

ἔχειν τοὺς ὑμνοῦντάς σε, 

ἐν βίῳ ἅπαντι. 

 

Ἴθυνόν μου τὰς τρίβους, 

πρὸς τοῦ Θεοῦ θέλημα, 

καὶ ὥσπερ ἐπλήρωσας σίτου, 

τὰς ἀποθήκας σου, 

Τύχων με ἔμπλησον, 

ἐξ ἀρετῶν φιλοθέων, 

θείαις ἱκεσίαις σου, 

πρὸς τὸν Πανάγαθον. 

 

Θεοτοκίον 

 

Στάχυν Κόρη τεκοῦσα, 

τὸν τῆς ζωῆς γέγονας, 

κόσμου τοῦ πτωχοῦ τροφοδότις, 

διὸ πεινῶντά με, 

Ἄρτον χορήγησον, 

τὸν Ἰησοῦν τῇ ψυχῇ μου, 

ὅπως χορταζόμενος, 

πόθῳ γεραίρω σε. 

 

Διάσωσον,  

Τύχων θεόφρον Κυρίου ἀρχιεράρχα, 

ἀπὸ πάσης ἐναντίας ἐπιβουλῆς τὰ τέκνα σου, 

καὶ δίδαξον πάντας ἡμᾶς, τοῦ πορεύεσθαι θεοφρόνως. 

 

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, 

ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, 

καὶ ἴασαι, τῆς ψυχῆς μου ἄλγος. 
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Κάθισμα. Ἦχος β΄. Πρεσβεία θερμή. 

 

Προστάτης θερμὸς καὶ πρέσβυς ἀκαταίσχυντος, 

τῶν σοὶ εὐλαβῶς, καταφευγόντων πάντοτε, 

Τύχων πάτερ ὑπάρχων ἀξιόθεε, 

μὴ παύσῃ χεῖράς σου σεπτὰς, 

πρὸς Κύριον αἴρειν ὑπὲρ τέκνων σου. 

 

ᾨδὴ δ΄. Εἰσακήκοα, Κύριε. 

 

Οὐρανὸν κατεσκεύασας, 

Τύχων τὴν καρδίαν σου προσευχόμενος, 

ὅθεν χάριν δίδου ἄφθονον, 

προσευχῆς τοῖς πίστει δεομένοις σου. 

 

Ὕπνον τάχιστα δίωξον, 

Τύχων ἀμελείας ἀπὸ τῶν τέκνων σου 

ἵνα μὴ νυμφῶνος μείνωμεν, 

τοῦ Κυρίου ἔξω καὶ θρηνήσωμεν. 

 

Τῶν παθῶν ἡμῶν σύντριψον, 

εἴδωλα ὦ Τύχων θεομακάριστε, 

ὥσπερ ξόανα συνέτριψας, 

καὶ Θεῷ λατρεύειν καταξίωσον. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ὑπὲρ Κύπρου τιμώσης σε, 

Δέσποινα ἱκέτευε τὸν Φιλάνθρωπον, 

ὅπως Χάριν χέῃ ἄφθονον, 

καὶ καθαγιάζῃ ταύτην πάντοτε. 

 

ᾨδὴ ε΄. Φώτισον ἡμᾶς. 

 

Χάριν εἰληφώς, 

τῶν θαυμάτων Τύχων ἅγιε, 
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μὴ διαλίπῃς ἐπακούειν τῶν πιστῶς, 

προστρεχόντων, 

καὶ αἰτούντων σὴν βοήθειαν. 

 

Ὅλον σου τὸν νοῦν, 

ἔχων Τύχων πρὸς τὸν Κύριον, 

τῶν προσκαίρων κατεφρόνησας, 

ὅθεν δίδου, 

καὶ ἡμᾶς τῆς ὕλης αἴρεσθαι. 

 

Ἱεροπρεπῶς, 

τῷ Δεσπότῃ παριστάμενος, 

ἐν εὐχαῖς σου Τύχων ἅγιε, 

καταξίου,  

καὶ ἡμᾶς ὁμοίως εὔχεσθαι. 

 

Θεοτοκίον 

 

Μήτηρ Ἰησοῦ, 

καὶ παρθένος Κόρη μείνασα, 

τοὺς παρθενεύοντας ἐνίσχυε ἀεί, 

τοῦ βελίαρ, 

διαλύειν ἅπαν σκάνδαλον. 

 

ᾨδὴ Ϛ΄. Τὴν δέησιν. 

 

Ἐξήγαγες, ἐκ τῆς πλάνης Ἅγιε,  

τῶν εἰδώλων τὸν λαὸν Ἀμαθοῦντος, 

καὶ πρὸς τὸ φῶς,  

τοῦ Χριστοῦ ὁδηγήσας, 

τέκνα τῆς χάριτος ἅπαντας ἔδειξας, 

διὸ δοχεῖα καὶ ἡμᾶς, 

δεῖξον Τύχων τοῦ Πνεύματος τίμια. 

 

Νενίκηκας, ἐν τοῖς θείοις λόγοις σου, 

τῶν ἀπίστων τὰς δεινὰς αἰτιάσεις, 
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καὶ τοῦ Χριστοῦ, 

νύμφην ἔδειξας Τύχων, 

τὴν Εὐανθίαν σοφοῖς σου διδάγμασι, 

ἐν οἷς ἀξίωσον ἡμᾶς, 

τὴν ζωὴν κατευθύνειν πρὸς Κύριον. 

 

Ἐνέκρωσας, τῆς σαρκὸς τὸ φρόνημα, 

καὶ τὰ πάθη καθυπέταξας Τύχων, 

ὅθεν ἁγνῶς, 

ὥσπερ ἄγγελος ἔζης, 

καὶ χαρισμάτων ταμεῖον γεγένησαι. 

Ἀξίωσον οὖν καὶ ἡμᾶς, 

ἐν ἁγνότητι βίου πορεύεσθαι. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ὑπήκουσας, τοῦ Θεοῦ θελήματι, 

καὶ ἐδέξω ἑκουσίως τὴν κλῆσιν, 

ὅθεν Ἁγνή, 

τὸν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, 

ἐκ τῆς γαστρὸς σου ὡς ἄνθρωπον τέτοκας, 

ᾯ πρέσβευε διὰ παντός, 

οἰκτιρῆσαι τοὺς πόθῳ ὑμνοῦντάς σε. 

 

Διάσωσον, Τύχων θεόφρον Κυρίου ἀρχιεράρχα, 

ἀπὸ πάσης ἐναντίας ἐπιβουλῆς τὰ τέκνα σου, 

καὶ δίδαξον πάντας ἡμᾶς, τοῦ πορεύεσθαι θεοφρόνως. 

 

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, 

ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, 

καὶ ἴασαι, τῆς ψυχῆς μου ἄλγος. 

 

Κοντάκιον. Ἦχος β΄. Προστασία τῶν Χριστιανῶν. 

 

Ἀμαθοῦντος ποιμὴν ἀναδέδειξαι, 

θείᾳ νεύσει ὦ Τύχων μακάριε, 
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ἔνθα πόνους, καταβαλὼν τὸ ποίμνιον Χριστοῦ, 

ὡδήγησας πρὸς τὴν ἀρετήν, 

καὶ ὥσπερ ἄγγελος βιούς, 

ἐν τοῖς θαύμασιν ἔλαμψας. 

Ὅθεν ὡς ἔχων χάριν, πρέσβευε τῷ Δεσπότῃ, 

ὑπὲρ τῶν πόθῳ σου εὐχάς, αἰτουμένων τρισόλβιε. 

 

Καὶ εὐθὺς τὸ Προκείμενον· Οἱ Ἱερεῖς σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην, 

καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται. 

Στίχος. Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ. 

 

Εὐαγγέλιον.  

Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (ι´ 7-16). 

 

Εἶπεν ὁ Κύριος· Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα δι’ ἐμοῦ, ἐάν τις εἰσέλθῃ, 

σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει. Ὁ 

κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον 

ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ περισσὸν ἔχωσιν. Ἐγώ εἰμι ὁ Ποιμὴν ὁ καλός· ὁ 

Ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων· ὁ 

μισθωτὸς δὲ καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν 

λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα, καὶ φεύγει καὶ ὁ λύκος 

ἁρπάζει αὐτά, καὶ σκορπίζει τὰ πρόβατα. Ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι 

μισθωτός ἐστι, καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περὶ τῶν προβάτων. Ἐγώ εἰμι ὁ 

ποιμὴν ὁ καλὸς καὶ γινώσκω τὰ ἐμά, καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν. 

Καθὼς γινώσκει με ὁ Πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν Πατέρα καὶ τὴν ψυχήν 

μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων. Καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἐστὶν ἐκ 

τῆς αὐλῆς ταύτης, κἀκεῖνα με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου 

ἀκούσουσι καὶ γενήσεται μία ποίμνη εἷς ποιμήν. 

 

Δόξα Πατρί. 

 

Τύχωνος ἁγίου, πρεσβείαις Ἐλεῆμον,  

ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

 

Καὶ νῦν.  

 

KOINO DELL 2017
Typewriter
294



ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ & ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΤΥΧΩΝΑ ΑΜΑΘΟΥΝΤΟΣ  

11 

 

Ταῖς τῆς Θεοτόκου, πρεσβείαις, Ἐλεῆμον, 

ἐξάλειψον τὰ πλήθη, τῶν ἐμῶν ἐγκλημάτων. 

 

Προσόμοιον. 

 

Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεός... 

 

Ἦχος πλ.β΄. Ὅλην ἀποθέμενοι. 

 

Τύχων παμμακάριστε, ποιμὴν κλεινὲ Ἀμαθοῦντος, 

πρέσβυ Κύπρου μέγιστε, 

σοὶ πιστῶς προσπίπτομεν καὶ δεόμεθα· 

τὰς αἰτήσεις πλήρωσον, καὶ τὰς νόσους δίωξον, 

τὴν εἰρήνην ἐγκατάστησον, 

ψυχαῖς τῶν τέκνων σου, 

ὡς πατὴρ ἡμῶν ἁγιώτατος. 

Καὶ πάντα τὰ σωτήρια 

δὸς Θεοῦ φυλάττειν προστάγματα· 

ἵνα ἐν τῇ ὥρᾳ, τῆς κρίσεως ἀκούσωμεν φωνήν, 

Δεῦτε εἰσέλθετε χαίροντες,  

εἰς τὴν Βασιλείαν μου. 

 

ᾨδὴ ζ΄. Οἱ ἐκ τῆς Ἰουδαίας. 

 

Χριστὸν ἔχων ἐν σπλάγχνοις, 

καὶ Αὐτὸν ἀναπνέων Τύχων τρισόλβιε, 

τὴν ποίμνην σου ὡδήγεις, 

πρὸς ὕδωρ ζωηφόρον, 

ὃ παράσχου δεόμεθα, 

ἡμῖν διψῶσιν αὐτό, 

εὐχαῖς σου παναγίαις.  

 

Ἀφροδίτης τὴν πλάνην,  

καὶ σαρκώδη λατρείαν Τύχων ἠφάνισας, 

ἀπὸ τῆς Ἀμαθοῦντος,  

ἁγνείαν ἐκδιδάσκων, 
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ἐν Χριστῷ τὴν πανάφθορον, 

ἣν δωρεὰν ὑμνηταῖς, 

παράσχου πάτερ θεῖε. 

Ἰαμάτων ποικίλων,  

ἀνεδείχθης ὦ Τύχων πηγὴ ἀέναος, 

καὶ ζῶν καὶ μετὰ πότμον,  

διὸ προσπίπτοντάς σοι, 

μετὰ πίστεως λύτρωσαι, 

ἀσθενειῶν καὶ παθῶν, 

ὡς ἰατρὸς φιλόπαις. 

 

Θεοτοκίον 

 

Σῶν χαρίτων τὸ πλῆθος, 

καθορῶντες Παρθένε καθικετεύομεν, 

ἡμῶν τὴν δυσμορφίαν, 

τὴν ἐκ τῆς ἁμαρτίας, 

τῶν ψυχῶν ἀποδίωξον, 

καὶ ἀρετῶν τὴν στολήν, 

τοῖς δούλοις σου παράσχου. 

 

ᾨδὴ η΄. Τὸν βασιλέα. 

 

Οἱ σὲ τιμῶντες, 

καθικετεύομεν Τύχων, 

βοηθὸς περιστάσεσι τοῦ βίου, 

φάνηθι καὶ πλήρου, 

ψυχωφελεῖς αἰτήσεις. 

 

Ὑπὲρ τῆς Κύπρου, 

ἠγαπημένης σοι νήσου, 

χεῖρας ὕψωσον Τύχων πρὸς Δεσπότην, 

ὅπως θεῖον νόμον, 

τηρῇ ἀπαρεγκλίτως. 

 

Τετυχηκότες, 
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σὲ ἱερώτατε Τύχων, 

ὡς μεσίτην πρὸς ἀγαθὸν Δεσπότην, 

ἐκ ψυχῆς βοῶμεν, 

ἀεὶ Αὐτὸν δυσώπει. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ὑπεραγία, 

τὴν μεγαλόνησον Κύπρον, 

σὲ τιμῶσαν ἐν πλήθεσιν εἰκόνων, 

σκέπε καὶ εὐλόγει, 

εὐχαῖς ταῖς μητρικαῖς σου. 

 

ᾨδὴ θ΄. Κυρίως Θεοτόκον. 

 

Χριστὸν δυσώπει Τύχων, 

κλήματα ἀμπέλου, 

Αὐτοῦ ἡμᾶς ἀναδεῖξαι πρεσβείαις σου, 

ὅπως ἐκβλύσωμεν οἶνον, 

ψυχοσωτήριον. 

 

Ὡς δαίμονας διώκων, 

φύλαξον ὦ Τύχων, 

ἐξ ἐπηρείας αὐτῶν τοὺς τιμῶντάς σε, 

καὶ νικητὰς ἁμαρτίας, 

πάντας ἀνάδειξον. 

 

Νοσούντων καὶ πενθούντων, 

φάνηθι προστάτης, 

ὡς συμπαθέστατος Τύχων μακάριε, 

ὅπως τὴν θείαν σου μνήμην, 

πόθῳ γεραίρωμεν. 

 

Θεοτοκίον 

 

Ἀνάξιά σου τέκνα, 
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ὄντες Θεοτόκε, 

παρακαλοῦμεν μὴ παύσῃ πρεσβεύουσα, 

ὑπὲρ ἡμῶν τὸν Υἱόν σου, 

τὸν πανοικτίρμονα. 

 

εἶτα ἐπιψάλλομεν τό, 

 

Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, 

μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον, 

τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, 

καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, 

καὶ ἐνδοξωτέραν, ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, 

τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, 

τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. 

 

καὶ τὰ ἑξῆς Μεγαλυνάρια 

 

Χαίροις τῶν ὁσίων ὁ κοινωνός, 

χαίροις τὸ δοχεῖον, 

τῶν τοῦ Πνεύματος ἀγαθῶν, 

χαίροις ὁ τῆς Κύπρου, 

ἀνέσπερος δαδοῦχος, 

ὦ Τύχων Ἀμαθοῦντος, 

ποιμὴν μακάριε. 

 

Βότρυας ὡρίμους τῷ Ἰησοῦ, 

δεῖξον ἡμᾶς Τύχων, 

καρπὸν φέροντας ἀρετῶν, 

σὺ ὁ τῆς ἀμπέλου, 

φυτεύσας ξηρὸν κλάδον, 

ὅστις ὑπὲρ τὴν φύσιν, 

βότρυας ἤνεγκε. 

 

Σὺν Ἐπιφανίῳ τῷ ἱερῷ, 

καὶ ἁγιωνύμοις, 
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ἱεράρχαις Τύχων κλεινέ, 

Ἀμαθοῦντος πάντες,  

Χριστὸν ἐκδυσωπεῖτε, 

ὑπὲρ λαοῦ τῆς Κύπρου, 

ὑμᾶς δοξάζοντος. 

 

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, 

Πρόδρομε Κυρίου, 

Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, 

οἱ Ἅγιοι Πάντες, 

μετὰ τῆς Θεοτόκου, 

ποιήσατε πρεσβείαν, 

εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς. 

 

Εἰς τὴν ἀπόλυσιν ψάλλομεν τὸ παρὸν προσόμοιον. 

Ἦχος β.΄ Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε. 

 

Τύχων Ἀμαθοῦντος ὁ ποιμήν, 

ὁ ἀπὸ παιδὸς τῷ σῷ βίῳ, εὐαρεστήσας Θεῷ, 

καὶ μεγίστοις θαύμασι, εὐεργετήσας πιστούς, 

ὑπὲρ Κύπρου ἱκέτευε, Αὐτὸν σὲ τιμώσης, 

καὶ πιστῶν αἰτούντων σου, τὴν μεσιτείαν θερμῶς, 

νόσους θεραπεύων καὶ λύσιν, τῶν βιοτικῶν προβλημάτων, 

ὡς πατὴρ διδοὺς φιλοτεκνότατος. 

 

Δέσποινα πρόσδεξαι, τὰς δεήσεις τῶν δούλων σου, 

καὶ λύτρωσαι ἡμᾶς, ἀπὸ πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως. 

 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδά μου,εἰς σὲ ἀνατίθημι, 

Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. 

 

 

Δι’ εὐχῶν. 
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Στίχοι 

 

Τύχοιμεν, Τύχων, ποθητοῦ Παραδείσου, 

Οἱ παρακαλοῦντές σε ἐκ ψυχῆς πάντες. 
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