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᾽Εν ἔτει σωτηρίῳ 1199 οὐδεὶς καθ' ὅλον τὸ Αἰγαῖον πέλαγος εἶχεν ὡραιοτέραν σύζυγον τῆς τοῦ ᾽Ιωάννου Μούχρα, πλουσίου εὐπατρίδου κατοικοῦντος ἐν Νάξῳ. ᾽Αλλὰ τοῦτο δὲν ἐκώλυεν αὐτὸν τοῦ νὰ ἐκτελῇ παραβόλους
ἐκδρομὰς κατὰ τῶν Γενουαίων πειρατῶν, τῶν ἐνοχλούντων ἀδιαλείπτως
τοὺς Βενετοὺς ἐπιδρομεῖς καὶ τοὺς φιλησύχους νησιώτας.
῾Ο ᾽Ιωάννης Μούχρας κατῴκει κατὰ τὴν ἄκραν τοῦ Νεοχωρίου ἐπί τινος
λόφου παρὰ τὴν θάλασσαν. ῾Η οἰκία του, μεγάλη καὶ εὐπρεπής, ἦτο ὠχυρωμένη μὲ τρεῖς πύργους καὶ ὑψηλὸν τεῖχος. ᾽Ενομίζετο δὲ ὡς ἄσυλον ἐν τῷ τόπῳ.
῾Ο ᾽Ιωάννης Μούχρας εἷχε λάβει ἐκ προγόνων προνόμια παρὰ τῶν Βενετῶν,
ἅτινα ἐφύλαττε καὶ διεξεδίκει ἐπιμόνως. Αὐτοὶ οἱ Γενουαῖοι πειραταὶ
ἐσέβοντο παραδόξως τὴν οἰκίαν του. ᾽Αλλ' ἐκεῖνος, μὴ εὑρίσκων αὐτοὺς ἐν τῇ
οἰκίᾳ των ἵνα τοὺς σεβασθῆ, ἐξεστράτευε κατ' αὐτῶν ἐπὶ κεφαλῆς τῶν τολμηροτάτων ἐκ τῶν νησιωτῶν.
῎Αλλως δέ, ἦτο φιλόξενος καὶ εὐπροσήγορος πρὸς πάντας. ῾Η σύζυγός
του, ὡραία καὶ ἀθῴα ὡς περιστερά, ἦτο τὸ σέμνωμα τῆς οἰκίας. ῎Αρχουσα
δωδεκάδος θεραπαινίδων διεύθυνε φρονίμως τὰ τοῦ οἴκου. Οὐδαμοῦ ἠκούσθη
ποτὲ ὅτι ἐκ τῆς οἰκίας τοῦ ᾽Ιωάννου Μούχρα ἀπεπέμφθη πτωχὸς μὲ κενὰς
τὰς χεῖρας ἢ ἀπεβλήθη ξένος ζητῶν φιλοξενίαν. Πάντες οἱ ὑπηρέται ἐμιμοῦντο τοὺς κυρίους των καὶ ἦσαν λίαν φιλόφρονες πρὸς τοὺς ξένους. Αἱ ἀποθῆκαι τῆς οἰκίας ἔγεμον σίτου καὶ ἐδωδίμων, οἱ σταῦλοι χόρτου καὶ κριθῆς. ῾Ο
Θεὸς ἐφαίνετο ὅτι εἶχεν ἀνοικτὴν τὴν χεῖρα ἐπὶ τοῦ οἴκου τούτου, ὁ δὲ ἰδιοκτήτης ἐδέχετο τὴν εὐλογίαν ταύτην μὲ ἀσκεπῆ τὴν κεφαλήν. ῏Ητο ὡς
βιβλικὸς πατριάρχης ἔχων ἐκτεταμένους τοὺς κόλπους πρὸς τὰς ἀνθρωπίνας
ψυχὰς τὰς κειμένας παρὰ τοὺς πόδας του.
Μία μόνη σκιὰ ὑπῆρχεν ἐπὶ τῆς εἰκόνος ταύτης· ἐστερεῖτο τέκνων καὶ
τοῦτο ἔφτρεν αὐτὸν εἰς ἀπόγνωσιν.
῞Απαξ τῆς ἑβδομάδος ὁ ᾽Ιωάννης Μούχρας ἀπήρχετο νύκτωρ ἐκ τῆς
οἰκίας του καὶ ἐπανήρχετο μετὰ εἰκοσιτέσσαρας ἢ τριάκοντα ἓξ ὥρας ἄυπνος
καὶ κεκμηκώς. ῾Η οἰκοδέσποινα συνήθισε, νὰ τὸν προπέμπῃ ἀταράχως ἀφ' ἑσπέρας καὶ νὰ τὸν περιμένῃ τὴν πρωίαν ἥσυχος. ᾽Απέμαθε δὲ τὸ νὰ γογγύζῃ
ἢ νὰ μεμψιμοιρῇ κατ' αὐτοῦ, καθὼς ἔπραττε τοὺς πρώτους μετὰ τὸν γάμον
μῆνας.
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