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Νικόστρατος
Ο Νικόστρατος ήταν Αθηναίος
πολιτικός/στρατηγός, ο οποίος διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο στη διάρκεια του
Πελοποννησιακού πολέμου. Καταγόταν από τη
Λεοντίδα φυλή και ήταν γιος του Διειτρέφους. Είχε
εκλεγεί πολλές φορές στρατηγός κατά τη διάρκεια
του Πελοποννησιακού πολέμου. Είχε σταλεί με
δώδεκα πλοία και πεντακόσιους Μεσσήνιους
οπλίτες για να βοηθήσει τους δημοκρατικούς στον
εμφύλιο πόλεμο που είχε ξεσπάσει στην
Κέρκυρα Το 425/424 π.Χ. έλαβε μέρος στην
εκστρατεία εναντίον των Κυθήρων, της οποίας
επικεφαλής ήταν ο Νικίας. Ακολουθούσε την
πολιτική του Νικία και υπέγραψε μαζί του την
ετήσια εκεχειρία με τους Λακεδαιμονίους το 423
π.Χ. Σκοτώθηκε μαζί με τον Λάχη κοντά στη
Μαντίνεια τον Αύγουστο του 418 π.Χ.



Η προσωπικότητα του Νικόστρατου

Ο σπουδαίος στρατηγός Νικόστρατος μέσα από την δράση του στον
εμφύλιο της Κέρκυρας φανέρωσε στοιχεία της ισχυρής προσωπικότητάς
του. Με την προσπάθεια του να βοηθήσει τους ικέτες, παρόλο που ήταν
πολιτικοί του αντίπαλοι, από την σφαγή των δημοκρατικών επιφαίνεται η
ανθρωπιά του. Κατάφερε να αποβάλει τον φόβο των ολιγαρχικών
σκιαγραφώντας τον ήπιο και μετριοπαθή χαρακτήρα του. Πέρα από την
ουδέτερη στάση που κράτησε γίνεται φανερή και η φιλειρηνική του
διάθεση, μέσα από την επιθυμία του να συμφιλιώσει τις δυο παρατάξεις.



Η προσωπικότητα του Νικόστρατου

Μέσα από τις ενέργειές του φαίνεται η
εξυπνάδα και η διορατικότητά του. Εκτός
από αυτά, ο Νικόστρατος ήταν συνετός
στην δράση του. Επιπροσθέτως, μπορεί
να χαρακτηριστεί ως εξαιρετικά
διπλωματικός , αφού αποφεύγει κινήσεις
που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως
επίδειξη ισχύος ή ως αμιγώς εχθρικές
απέναντι στους ολιγαρχικούς . Τέλος,
προσέγγιση και η στάση του Νικόστρατου
φανερώνουν την διαλλακτικότητα του και
αφετέρου τη συνέπεια με τη οποία
επιδίωξε να επιτύχει τον πολιτικό του
στόχο.



Ο ρόλος του Νικόστρατου στον εμφύλιο 
της Κέρκυρας

Ο ρόλος του στρατηγού Νικόστρατου ήταν να τερματίσει την εσωτερική
διαμάχη στο νησί με την συμφιλίωση των δυο παρατάξεων, ώστε η
συμμαχία της πατρίδας του με την Κέρκυρα να συναντήσει την ευρύτερη
δυνατή αποδοχή. Κατάφερε επίσης να παραμείνουν απείραχτοι οι
υπόλοιποι ολιγαρχικοί , αφού συναινέσουν στο να συνάψει η Κέρκυρα
συμμαχία με την Αθήνα. Η στάση του καθορίζεται με γνώμονα το συμφέρον
της πατρίδας του αλλά εξηγείται και από το γεγονός ότι ο ίδιος δεν είχε
άμεση ανάμειξη στα φοβερά πολιτικά πάθη των Κερκυραίων.



Ο ρόλος του Νικόστρατου στον εμφύλιο 
της Κέρκυρας

Ο Νικόστρατος για να επιτύχει τους στόχους του προέβη σε κάποιες
ενέργειες. Ο στρατηγός έφτασε στη Ναύπακτο με 12 πολεμικά πλοία και
500 βαριά αρματωμένους Μεσσηνίους στρατιώτες. Άρχισε να
διαπραγματεύεται και με τις δυο παρατάξεις και προσπάθησε να τους
πείσει να συμβιβαστούν και να κάνουν αμοιβαίες παραχωρήσεις
προκειμένου να δικαστούνε μόνο οι 10 κυριότεροι ένοχοι. Συμφωνήθηκε
επίσης οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι να μείνουν απείραχτοι, να κάνουν
σπονδές μεταξύ τους και συμμαχία με τους Αθηναίους.



Ο ρόλος του Νικόστρατου στον εμφύλιο 
της Κέρκυρας

Ο Νικόστρατος αποδεχόμενος το αίτημα των δημοκρατικών να τους αφήσει
πέντε από τα πλοία του λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ισάριθμα πλοία
επανδρωμένα με Κερκυραίους, καθιστούσε σαφές ότι αντιλαμβανόταν τη
ρευστή πολιτική κατάσταση στην Κέρκυρα και άρα την πιθανότητα μιας νέας
συντονισμένης αντίδρασης από τη μεριά των ολιγαρχικών. Πρόθεση δική
του ήταν να διασφαλιστεί η ηρεμία στο νησί, καθώς και η διατήρηση της
συμμαχίας που είχε μόλις κατορθώσει να διαπραγματευτεί και με τις δύο
παρατάξεις. Εντούτοις, η απόφασή του αυτή αποτέλεσε αφορμή για το
ξέσπασμα νέας έντασης, εφόσον οι δημοκρατικοί θέλησαν να
εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να απαλλαγούν από ένα σημαντικό μέρος
των ολιγαρχικών που θεωρούσαν πιο επικίνδυνους για την ευάλωτη ακόμη
πολιτική κατάσταση του νησιού, επανδρώνοντας με αυτούς τα πλοία που
υποσχέθηκαν στον Νικόστρατο. Με την κίνηση αυτή οι δημοκρατικοί
πίστευαν ότι θα αποδυνάμωναν την ολιγαρχική παράταξη και πως θα
διασφάλιζαν τον έλεγχο του νησιού.



Ο ρόλος του Νικόστρατου στον εμφύλιο 
της Κέρκυρας

Φοβούμενοι οι ολιγαρχικοί μην σταλθούν στην Αθήνα πήγαν και κάθισαν
ικέτες στα ιερά των Διόσκουρων. Ο Νικόστρατος θέλησε να τους
καθησυχάσει και να τους πείσει να σηκωθούν από εκεί, πράγμα που δεν το
κατάφερε. Στόχος του να απαλλάξει τους ολιγαρχικούς από τον φόβο, κάτι
που επιδεικνύει την νηφαλιότητα και την σύνεση του.



Ο ρόλος του Νικόστρατου στον εμφύλιο 
της Κέρκυρας

Παρά τις παρατεταμένες προσπάθειες ανύψωσης των ολιγαρχικών από τον
Νικόστρατο, οι ολιγαρχικοί αρνούνται να επιβιβαστούν, γεγονός που
αποτελεί αφορμή να δημιουργηθούν υποψίες στους δύσπιστους
δημοκρατικούς οι οποίοι σε μια στιγμή συναισθηματικής φόρτισης
αφοπλίζουν τους ολιγαρχικούς. Ωστόσο, ο λογικός, ηθικός και πολιτικά
οξυδερκής Νικόστρατος παρενέβη προκειμένου να εμποδίσει την φονική
αυτή απόπειρα.
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