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ΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΙ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΧΩΡΑ 
ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ

Αν στηριχθεί κάποιος μόνο στα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στην πόλη 
του Ναυπλίου τον 19ο αιώνα –πληθυσμιακά ή οικονομικά–, τότε είναι πολύ 
πιθανό να σχηματίσει την εικόνα μιας πόλης που βρίσκεται σε στασιμότητα 
ή ακόμη και σε παρακμή. Όμως, όσο και αν θέλουμε να εστιάσουμε στην 
πόλη και τους ανθρώπους της, η πόλη δεν υπάρχει χωρίς την ενδοχώρα της, 
ακόμη και αν η ενδοχώρα αυτή βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακριά από τις 
παρυφές της πόλης.

Μια πόλη χαρακτηρίζεται ως κεντρικό σημείο ενός τόπου, εφόσον είναι 
σε θέση να προσφέρει στον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής μια σειρά από 
αγαθά και υπηρεσίες που δεν μπορεί να προσφέρει καμία άλλη πληθυσμιακή 
συγκέντρωση στην ίδια περιοχή, σε κόστος το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει 
ένα συγκεκριμένο ύψος και να γίνεται ασύμφορο για τον δέκτη των υπηρε
σιών.1 Το Ναύπλιο πληροί αυτές τις προδιαγραφές σε ό,τι αφορά στις διοικη
τικές και δικαστικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι το Ναύπλιο 
είναι έδρα Εφετείου, στο οποίο υπάγονται τα Πρωτοδικεία Ναυπλίου, Τρι
πόλεως, Σπάρτης, Καλαμών και Κυπαρισσίας, προσδιορίζει την κίνηση του 
πληθυσμού, ακόμη και των πιο απομακρυσμένων περιοχών, ο οποίος είναι 
υποχρεωμένος να επισκεφθεί το Ναύπλιο, ακόμη και αν για όλες τις υπόλοιπες 
συναλλαγές του καταφεύγει σε πλησιέστερες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις. 
Επομένως, για να μελετήσουμε καλύτερα το Ναύπλιο είναι αναγκαίο να δού
με την ενδοχώρα του ή, πιο σωστά τις ενδοχώρες του. Η διοικητική ενδοχώ
ρα της πόλης είναι λίγοπολύ αυτονόητη, παρόλο που οι μετατοπίσεις της 

1.  Για τη θεωρία των κεντρικών τόπων βλ. Walter Christaller, Central places in 
Southern Germany, PrenticeHall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1966. Πρόκειται 
για μια παλιά θεωρία, η οποία έχει εμπνεύσει πολλές νεότερες και πιο ευέλικτες προσεγγί
σεις. Όπως όλες οι γεωγραφικές θεωρίες, έτσι και η συγκεκριμένη δίνει κάποια εργαλεία 
μελέτης της ανθρώπινης δραστηριότητας, κυρίως οικονομικής, στον χώρο. Η εφαρμογή 
αυτών των θεωριών όμως στην ιστορική πραγματικότητα δίνει σχεδόν πάντα τις αληθινές 
διαστάσεις σε κάθε μοντέλο.
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υποδηλώνουν την προσπάθεια προσαρμογής της διοίκησης στα δεδομένα που 
δημιουργούν οι άλλες ενδοχώρες της πόλης. Εκείνο με το οποίο είναι ανα
γκαίο να ξεκινήσουμε, είναι να προσδιορίσουμε δημογραφικά την ενδοχώρα 
της πόλης και, ακολούθως, να εξετάσουμε ποιο είναι το πληθυσμιακό μέγεθος 
της Επαρχίας Ναυπλίας, ποιον πληθυσμό, δηλαδή, πρέπει να εξυπηρετήσουν 
οι υπηρεσίες του Ναυπλίου. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσδιορίσουμε την 
οικονομική φυσιογνωμία αυτής της ενδοχώρας.

Το 1851 ο Ιάκωβος Ρίζος Ραγκαβής αναφέρει στα Ελληνικά2 του ότι η 
Επαρχία Ναυπλίας αποτελείται από 4 Δήμους: Ναυπλίας, Νέας Επιδαύρου, 
Μινώας και Μηδείας. Το μεγαλύτερο τμήμα του Δήμου Ναυπλίας και μέ
ρος του Δήμου Μηδείας βρίσκονται στην αργολική πεδιάδα, ενώ τα υπόλοιπα 
χωριά είναι ημιορεινά ή ορεινά. Στον Πίνακα 1 βλέπουμε τον πληθυσμό της 
επαρχίας το 1851. 

Ο πολυπληθέστερος Δήμος είναι εκείνος των Ναυπλιέων, αφού περιλαμ
βάνει τη μοναδική πόλη της Επαρχίας αλλά και αρκετά χωριά του κάμπου. 
Ακολουθεί ο Δήμος Μηδείας, ο οποίος επίσης έχει πολλά χωριά στον κά
μπο, ενώ ο Δήμος Επιδαύρου, με πολύ λιγότερα χωριά, οφείλει τη δυναμική 
του στην παρουσία της Νέας Επιδαύρου και του Λυγουριού. Τέλος, ο Δήμος 
Μινώας, με μοναδικό οικισμό αρχικά το Τολό, παρουσιάζει το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον ως χώρος μελλοντικής εγκατάστασης ορεινών πληθυσμών. Στη 
στατιστική αυτή εικόνα του 1851 τις εντυπώσεις κερδίζει η πόλη λόγω του 
πληθυσμού της. Η εικόνα αυτή θα κλονιστεί, αν δούμε τις τάσεις που εμφανί
ζουν όλες οι πληθυσμιακές συγκεντρώσεις της Επαρχίας μέχρι τις αρχές του 
20ού αιώνα. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε στον Πίνακα 2 ότι η Επαρχία παρουσιά
ζει σημαντική αύξηση του πληθυσμού της, η οποία όμως δεν σχετίζεται με την 
πόλη του Ναυπλίου που βλέπει τον πληθυσμό της να παραμένει στάσιμος. Ει
δικότερα στον Δήμο Ναυπλιέων, η αύξηση εντοπίζεται στα χωριά του Δήμου. 

Ας δούμε τώρα τη σύνθεση του πληθυσμού των Δήμων: όλοι οι Δήμοι πα
ρουσιάζουν ενδιαφέρον με εξαίρεση τον Δήμο Μηδείας. Ο Δήμος Ναυπλιέων 
έχει ποσοστό ετεροδημοτών 57,5% επί του πληθυσμού του και έρχεται τρίτος, 
μετά τον Δήμο της Ερμούπολης (79,7%) και τον Δήμο της Αθήνας (64,7%) σε 
αριθμό ετεροδημοτών. Ο Δήμος Επιδαυρίων έχει ποσοστό ετεροδημοτών που 
ανέρχεται στο 24,8%, ο Δήμος Μηδείας 0,4%, ενώ ο Δήμος Μινώας έρχεται 
πρώτος στο Βασίλειο με ποσοστό ετεροδημοτών που ανέρχεται στο 37,7%.3 Το 

2.  Ιάκωβος Ρίζος Ραγκαβής, Τα Ελληνικά, ήτοι περιγραφή γεωγραφική, ιστορική, αρ-
χαιολογική και στατιστική της αρχαίας και νέας Ελλάδος, τ. Β΄, Αθήνα 1853, σ. 273276.

3.  Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός του έτους 1861, Αθήνα 1862, ανατύπωση από 
την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού / Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, με 
προλεγόμενα και επιμέλεια Γιάννη Μπαφούνη, Αθήνα 1991.
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μεγάλο ποσοστό ετεροδημοτών του Δήμου Ναυπλιέων μπορεί να δικαιο λογηθεί 
από την παρουσία στρατιωτικών και δημόσιων υπαλλήλων στην πόλη του Ναυ
πλίου. Ίσως όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Αν δούμε τα χωριά του ίδιου Δήμου, 
παρατηρούμε ότι υπάρχουν οικισμοί που –μέσα σε λιγότερο από 30 χρόνια– 
σχεδόν διπλασιάζουν τον πληθυσμό τους: Τζαφέραγα, Χαϊδάρι, Κούτσι, Μερζές 
και έπονται το Σπαϊτζίκο και το Κατσίγκρι. Επομένως, μπορούμε να υποθέσουμε 
ότι η ημινομαδική κτηνοτροφία που υπάρχει στην περιοχή, προερχόμενη από 
την Αρκαδία, ευθύνεται για τη διόγκωση του πληθυσμού στην περιοχή, φαινόμε
νο που σιγάσιγά θα πάρει τη μορφή μόνιμων οικισμών με νέα ονόματα.

Αυτή η υπόθεση ενισχύεται, αν δούμε τον Δήμο Μινώας. Αυτός ο Δήμος 
μέσα σε λίγα χρόνια υπερδιπλασιάζει τον πληθυσμό του, χωρίς όμως να πα
ρουσιάζει σταθερούς μόνιμους οικισμούς, γεγονός που σημαίνει ότι ο δεύτε
ρος οικισμός που εμφανίζεται μετά το Τολό, τα Ίρια, δεν έχει ακόμη παγιωθεί 

Πηγή: Ιάκωβος Ρίζος Ραγκαβής, Τα Ελληνικά, ό.π., σ. 273276.

Πίνακας 1
Πληθυσμός των Δήμων και των οικισμών της Επαρχίας Ναυπλίας, 1851

Δήμος πληθυσμ. Δήμος πληθυσμ. Δήμος πληθυσμ. Δήμος πληθυσμ.

Ναυπλίας 7.153 Μηδείας 2.804 Μινώας 291 Ν. Επιδαύρου 1.800

Οικισμοί Οικισμοί Οικισμοί Οικισμοί

Ναύπλιο 3.300 Μέρμπακα 546 Τολόν 292 Ν. Επίδαυρος 869
Πρόνοια 1.950 Χέλι 924 Ίρια – Π. Επίδαυρος 233
Τζαφέραγα 234 Πλατανίτη 144 Κάντια – Αδάμι 150
Σπαϊτζίκον 145 Αϊδίνμπεη 133 Σουλινάρι – Λιγουριόν 496
Τζέλον 78 Παναρίτη 94
Μουράταγα 72 Γκέρμπεσι 117
Χαϊδάρι 309 Δενδρά 107

Κατσίγρι 145 Δούσι
Μπάρδι 50

Κοφίνι 275 Μάνεσι 101
Κούτσι 200 Πουλακίδα 194
Άρεια 162 Ανιφί 366
Τίρυνθα –
Νέα
Τίρυνθα –

Μερζές –
Μονή 
Καρακαλά –
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και αποτελεί χώρο περιοδικής εγκατάστασης κτηνοτρόφων.4 Φαίνεται ότι ο 
αρχικός πληθυσμός προσφύγων που εγκαταστάθηκε στα Ίρια και στην Κά
ντια, δεν εδραιώθηκε άμεσα ως μόνιμος πληθυσμός με μόνιμη, κυρίως γεωρ
γική, απασχόληση. Το 1841, το επαρχιακό συμβούλιο Ναυπλίας αναφέρει5 ότι 
για τη βοσκή των μεγάλων ζώων της επαρχίας, δηλαδή κυρίως των αροτριώ
ντων ζώων, επαρκούν 1.300 στρέμματα γης, τα οποία κατανέμονται ως εξής: 
500 στρ. για τον Δήμο Μηδείας, 500 για τον Δήμο Τίρυνθας και Ασίνης, 250 
για τον Δήμο Επιδαύρου και μόνο 50 για τον Δήμο Μινώας. Η χαμηλή ζήτηση 
για τις βοσκές των αροτριώντων ζώων σημαίνει ότι στον Δήμο Μινώας το 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της χρο
νιάς, δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένο και δεν ασκεί συστηματικά τη γεωργία. 

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι ο πληθυσμός της Επαρχίας είναι μια κι

4.  Το 1841, τα Ίρια και η Κάντια αναφέρονται ως χωριά από το επαρχιακό συμβούλιο 
Ναυπλίας, το οποίο προσδιορίζει τα βοσκοτόπια της Επαρχίας για λογαριασμό της επί των 
Οικονομικών Γραμματείας. Βλ. Γ.Α.Κ., Εθνικά Κτήματα, φάκ. 2742, έγγραφο της 14ης 
Ιανουαρίου 1841.

5.  Στο ίδιο.

Έτος Δήμος 
Ναυπλιέων

Δήμος 
Μηδείας

Δήμος 
Επιδαύρου

Δήμος 
Μινώας

Σύνολο
Επαρχίας

Πόλη 
Ναυπλίου

1848 7.570 2.778 1.800 292 12.440
1849 7.480 2.815 1.828 290 12.413
1850 7.301 2.840 1.817 298 12.256
1851 7.153 2.804 1.800 291 12.048
1852 7.047 2.741 1.800 291 11.879
1853 6.748 2.722 1.556 743 11.769
1854 6.582 2.727 1.567 732 11.608
1855 6.503 2.746 1.556 743 11.548
1856 7.096 2.679 1.659 1.100 12.534 4.260
1861 9.791 2.688 2.258 800 15.537 6.024
1870 8.543 3.308 2.854 317 15.022 3.958
1879 9.045 3.378 3.078 518 16.019 4.598
1889 10.879 3.462 3.651 818 18.810 5.459
1896 10.907 3.933 3.394 463 18.697 5.813
1907 12.176 4.189 4.101 777 21.243 5.404

Πίνακας 2
Πληθυσμιακή εξέλιξη της Επαρχίας Ναυπλίας, 1848-1907

Πηγή: Μιχαήλ Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσμιακή εξέλιξις 
της Ελλάδος, 1821-1971, τ. Α΄, Μέρος ΙΙ, Αθήνα, ΕΚΚΕ, 1974.
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νούμενη άμμος· δεν επηρεάζεται μόνο από τη φυσική κίνηση (γεννήσειςθά
νατοι) αλλά και από μετακινήσεις που δημιουργούν μία μεταβλητή ενδοχώρα 
που προσκολλάται ή απομακρύνεται από το διοικητικό της κέντρο, το Ναύ
πλιο. Οι οικονομικές δραστηριότητες αυτού του πληθυσμού σε συνάρτηση με 
τη διοικητική φυσιογνωμία της περιοχής ενισχύουν αυτή την εικόνα του με
ταβλητού τοπίου. Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι κύριες οικονομικές δρα
στηριότητες της Επαρχίας, τα επαγγέλματα, όπως αυτά καταγράφηκαν στη 
στατιστική κατάσταση του πληθυσμού για το 1861.

Για να έχουμε πληρέστερη εικόνα στον Πίνακα με τα επαγγέλματα πα
ρουσιάζονται τα δεδομένα και για τον Δήμο Αργείων, της γειτονικής Επαρχί
ας Άργους, η οποία έχει μεγαλύτερη έκταση και πληθυσμό από την Επαρχία 
Ναυπλίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 1861 ο πληθυσμός της Επαρχίας 
Άργους ανέρχεται στις 20.724 ψυχές έναντι 15.537 της Επαρχίας Ναυπλίας, 
ενώ το 1879 ανέρχεται στις 24.284 έναντι 16.019 της Επαρχίας Ναυπλίας.

Στον Πίνακα 3 ορισμένα επαγγέλματα αφορούν αποκλειστικά, ή σχεδόν 
αποκλειστικά, στην πόλη: οι βιομήχανοι, οι οποίοι στην πραγματικότητα εί
ναι βιοτέχνες, οι έμποροι, οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άλλες κατηγορίες, όπως οι 
γεωργοί και οι ποιμένες, οπωσδήποτε αφορούν στην ύπαιθρο. Οι υπόλοιπες 
κατηγορίες δεν είναι βέβαιο αν αφορούν κυρίως στην πόλη, αλλά το υπο
θέτουμε: για παράδειγμα, στον Δήμο Ναυπλιέων υπάρχουν 49 κτηματίες, 
ενώ στον Δήμο Αργείων 219. Από ορισμένα παραδείγματα που γνωρίζουμε, 
όπως ο κτηματίας και έμπορος Μιχαήλ Ιατρός, συμπεραίνουμε ότι ο μικρός 
αριθμός κτηματιών του Δήμου Ναυπλιέων αφορά στην πόλη και υποδηλώνει 
την κοινωνική και οικονομική βαρύτητα του όρου κτηματίας στο Ναύπλιο, ο 
οποίος περιορίζεται σε μικρό αριθμό οικογενειών, σε αντίθεση με το Άργος, 
όπου φαίνεται ότι η ενίσχυση της μικρής ιδιοκτησίας συνέβη αρκετά νωρίς, 
με αποτέλεσμα να διογκωθεί ο αριθμός των μικρών κτηματιών και να μειωθεί 
το κοινωνικό τους βάρος.6

Ο αριθμός των εργατών θα πρέπει να αφορά κυρίως στη γεωργία, διότι 
από δικαιοπρακτικά έγγραφα γνωρίζουμε την απασχόληση εργατών γης στα 
χωριά του κάμπου.7 Έτσι εξηγείται και ο μεγάλος αριθμός εργατών στον Δήμο 
Αργείων. Οι αγωγιάτες θα πρέπει επίσης να αφορούν στα χωριά του Ναυπλίου, 
αφού συνήθως μεταφέρουν αγροτικά προϊόντα στην πόλη.8 Όσο για τους υπη

6.  Ο Μιχαήλ Ιατρός είχε αγοράσει το 1826 μαζί με άλλα 4 άτομα μεγάλες εκτάσεις 
εθνικής γης, μεταξύ των οποίων ήταν και το χωριό Αυδήμπεϊ και Κυβέρι. Βλ. Γ.Α.Κ., 
Εθνικά Κτήματα, φάκ. 121, 1836. 

7.  Evi Karouzou, Cultures maraîchères dans la Méditerranée. Les transformations de 
la plaine et de la société argoliques, 1860-1910. Thèse de doctorat, IUE, Florence 1995, 
σ. 123125.

8.  Βλ. την περιγραφή του Henri Belle, Ταξίδι στην Ελλάδα, 1861-1874, μέρος Γ΄, μτφρ. 

www.argolikivivliothiki.gr



ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΖΟΥ412

ρέτες, πολλές φορές εμφανίζονται σε δικαιοπρακτικά έγγραφα να προσλαμβά
νονται για αγροτικές εργασίες. Για τον λόγο αυτό ο Δήμος Αργείων, δηλαδή 
η αγρόπολη του Άργους, εμφανίζει πολύ μεγαλύτερο αριθμό υπηρετών από 
το αστικό Ναύπλιο.9 Ο μεγάλος αριθμός ποιμένων που παρουσιάζει ο Δήμος 
Ναυπλιέων, οφείλεται στην ισχυρή παρουσία της κτηνοτροφίας όχι μόνο στις 
απομακρυσμένες περιοχές της Επαρχίας αλλά και πολύ κοντά στην πόλη. 

Τέλος, ο αριθμός των εμπόρων δίνει το αστικό στίγμα στην πόλη. Το Ναύ
πλιο είναι η έδρα όλων των μεγαλεμπόρων, όχι μόνο της Επαρχίας Ναυπλίας 
αλλά και της Επαρχίας Άργους. Πρόκειται για εκείνους που ασκούν το εμπόριο 
των μεγάλων αποστάσεων και απολαμβάνουν τις μεγαλύτερες πιστώσεις στην 
Εθνική Τράπεζα, οι οποίες είναι σχεδόν διπλάσιες από εκείνες των εμπόρων 
του Άργους.10 Παρ’ όλα αυτά, ο αριθμός των μικρεμπόρων του Ναυπλίου είναι 

Λίνα Σταματιάδη, εισαγωγή και σχόλια Γιάννης Γρυντάκης, Αθήνα, Ιστορητής, 1994, σ. 166.
9.  Γ.Α.Κ., Αρχεία Νομού Αργολίδας, Αρχείο συμβολαιογράφου Θεοφ. Κατσάμβα, 

δείγμα συμβολαίων των ετών 18611863, 18731883, 18911893.
10.  Το Ναύπλιο είναι ο τόπος διαμονής των μεγαλεμπόρων των αγροτικών προϊ

όντων (της σταφίδας, του βαμβακιού και του καπνού), οι οποίοι συνδέουν την αγροτι
κή παραγωγή της ενδοχώρας κυρίως με τα διεθνή εμπορικά δίκτυα. Ο διευθυντής του 

Επαγγέλματα
Δήμος 

Ναυπλιέων
Δήμος 

Μηδείας
Δήμος

Μινώας
Δήμος 

Επιδαυρίων
Δήμος 

Αργείων
Κτηματίες 49 2 7 25 219
Βιομήχανοι 706 47 12 26 561
Γεωργοί 535 466 52 202 382
Ποιμένες 379 157 206 242 96
Εργάτες 167 46 8 152 1465
Αγωγιάτες 34 7 – 1 126
Υπηρέτες 336 60 29 49 535
Μεγαλέμποροι 92 – – – –
Μικρέμποροι 11 10 2 11 140
Δημόσιοι 
Υπάλληλοι 126 2 1 7 28

Δημοτικοί 
Υπάλληλοι 17 17 2 3 49

Ναυτικοί 
Εμπορικού 86 1 7 – 2

Πίνακας 3
Κατανομή επαγγελμάτων στην Επαρχία Ναυπλίας, 1861

Πηγή: Στατιστική της Ελλάδος. Πληθυσμός του έτους 1861, ό.π.
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πολύ μικρός σε σχέση με αυτόν του Άργους. Αυτό σημαίνει ότι η εσωτερική 
αγορά του Ναυπλίου, που απευθύνεται όχι μόνο στον αστικό πληθυσμό της 
πόλης αλλά και στον αγροτικό των γύρω χωριών, δεν είναι πολύ ανεπτυγμένη, 
ακόμη και αν υποθέσουμε ότι μερικοί από τους μεγαλεμπόρους ασχολούνται 
με αυτή την εσωτερική αγορά. Πράγματι, το Ναύπλιο φαίνεται να υστερεί 
στην προσφορά αγαθών και υπηρεσιών που απευθύνονται στην αγροτική πα
ραγωγή της ενδοχώρας του. Το 1869 η Γεωργική Εφημερίς που εκδίδεται στο 
Ναύπλιο, αναφέρει ότι κάθε εβδομάδα γίνονται δύο αγορές, «μία μικρά εν 
Ναυπλίω και μία μεγάλη, κατά Σάββατον, εν Άργει, ένθα χιλιάδες οκάδων 
σιτηρών και λοιπών γεωργικών προϊόντων πωλούνται καθώς και πλείστα ζώα 
μεταφερόμενα από διάφορα μέρη».11 Τον ίδιο χρόνο εγκαινιάζεται στο Άρ
γος η πρώτη ετήσια εμποροπανήγυρις, διάρκειας οκτώ ημερών.12 Τέλος, στην 
έκθεση των Ολυμπίων του 1870, το Άργος έχει να επιδείξει τα καραβόπανα 
και το σιδερένιο άροτρο που κατασκευάζονται στην πόλη, ενώ το Ναύπλιο 
μνημονεύεται για το Βασιλικό Οπλοστάσιο, το οποίο απέστειλε στην έκθεση 
«διαφόρων ειδών μηχανάς, ιπποσκευάς, πολεμικά εργαλεία, χάμουρα κ.λπ.».13

Το Ναύπλιο φαίνεται, λοιπόν, να είναι μια πόλη καθαρά αστική, η οποία 
όμως περιβάλλεται ασφυκτικά, δηλαδή σε πολύ μικρή απόσταση, από μια 
ενδοχώρα όχι μόνο γεωργική αλλά σε μεγάλο βαθμό και κτηνοτροφική, της 
οποίας τις ανάγκες φαίνεται να καλύπτει μόνο εν μέρει. Η παρατήρηση αυτή 
μας οδηγεί στην εξέταση της αγροτικής παραγωγής της Επαρχίας. Στον Πί
νακα 4 βλέπουμε ότι το 1860 καλλιεργούνται στην Επαρχία κυρίως σιτηρά, 
στα οποία οι αποδόσεις είναι αρκετά καλές, και ακολουθούν τα αμπέλια, η 
σταφίδα και τα όσπρια. Πρόκειται για την εικόνα μιας κοινωνίας κυρίως αυ
τοκαταναλωτικής, η οποία διατηρεί σχέσεις με την αγορά διαθέτοντας λίγα 
εμπορικά προϊόντα. Η Επαρχία, ωστόσο, είναι ελλειμματική σε σιτηρά. Το 
1860 αντιστοιχούν 152,5 χιλιόγραμμα σιτηρών κατά κεφαλήν, ενώ ο μέσος 
όρος ζωάρκειας έχει οριστεί στα 200 χιλιόγραμμα κατά κεφαλήν.14 Την ίδια 

υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Ναύπλιο γράφει, το 1857, ότι οι εργασίες 
των περισσότερων εμπόρων δεν περιορίζονται στην τοπική κλίμακα, αλλά οι έμποροι 
προαγοράζουν την αγροτική παραγωγή, την οποία στέλνουν στο εξωτερικό. Βλ. Ιστορικό 
Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Ι.Α.Ε.Τ.Ε.), ΧΧΙ, Αλληλογραφία, Γ΄, φάκ. 277, 
επιστολή της 20ής Απριλίου 1857. Ενδεικτικά, το 1857 η μέση πίστωση των εμπόρων του 
Ναυπλίου στην Ε.Τ.Ε. είναι 7.002 δρχ., ενώ του Άργους 3.672 δρχ. Βλ. Ι.Α.Ε.Τ.Ε., ό.π., 
και φάκ. 280, πιστωτικοί κατάλογοι και ΧΧ, Υποκαταστήματα, Α΄, φάκ. 4, πιστωτικός 
κατάλογος.

11.  Γεωργική Εφημερίς, Ναύπλιο, 5.10.1869.
12.  Στο ίδιο, 15.10.1869.
13.  Στο ίδιο, 8.1.1871.
14.  Η παραγωγή σιτηρών ανέρχεται στους 2.370 τόνους, ενώ ο πληθυσμός είναι 
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χρονιά η Επαρχία Άργους έχει πλεονασματική παραγωγή σιτηρών με 278 χι
λιόγραμμα κατά κεφαλήν. Αυτή είναι η εποχή που η ενδοχώρα της Επαρχίας 
Ναυπλίας διευρύνεται και καταλαμβάνει για τη συντήρησή της ένα μέρος της 
Επαρχίας Άργους, καθώς, όπως είδαμε και στο παζάρι του Σαββάτου στο Άρ
γος, εκεί πωλούνταν «χιλιάδες οκάδων σιτηρά».

Στον Πίνακα 4 βλέπουμε, επίσης, ότι ο Νομός Αργολιδοκορινθίας είναι 
η πρώτη καπνοπαραγωγός περιοχή της χώρας το 1860. Τα δεδομένα είναι 
σε επίπεδο Νομού, αλλά ήδη το 1851 ο Ραγκαβής μας πληροφορεί ότι στον 
Δήμο Ναυπλίας καλλιεργείται ο καπνός. Το 1885 ο Αντ. Μηλιαράκης θα δώ
σει πιο αναλυτικές πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ο συντριπτικός όγκος 
του καπνού παράγεται στις δύο γειτονικές Επαρχίες Ναυπλίας και Άργους.15 
Στο εσωτερικό της Επαρχίας Ναυπλίας ο καπνός καλλιεργείται κυρίως στον 
Δήμο Μηδείας (350.000 οκάδες) και στον Δήμο Ναυπλιέων (100.000 οκά
δες). Στους δύο άλλους Δήμους οι ποσότητες είναι αμελητέες.16 

Το δεύτερο εμπορικό προϊόν που παράγει η Επαρχία είναι το βαμβάκι. 
Και εδώ η παραγωγή του 1860 μας δίνει πληροφορίες σε επίπεδο Νομού. Το 
βαμβάκι καλλιεργείται αποκλειστικά στον Δήμο Ναυπλιέων και από μεταγε
νέστερες πληροφορίες μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι στο σύνολο του 
Νομού μόνο ο Δήμος Ναυπλιέων και ο Δήμος Αργείων καλλιεργούν όλο το 
βαμβάκι που εμφανίζεται στις στατιστικές.17 Τέλος, σε ό,τι αφορά στη σταφί
δα, και αυτή καλλιεργείται στις δύο Επαρχίες Ναυπλίας και Άργους, σχεδόν 
αποκλειστικά στους Δήμους Ναυπλιέων και Αργείων, δηλαδή στις παρυφές 
των δύο πόλεων.18 

Σύμφωνα με τη στατιστική του 1860, αυτά είναι τα γεωργικά εμπορικά 
προϊόντα της Επαρχίας Ναυπλίας. Ωστόσο, ο Ραγκαβής μας πληροφορεί το 
1851 ότι το Ναύπλιο παράγει «διαφόρους οπώρας», το Τζαφέραγα «πέπο
νες», η Νέα Επίδαυρος λεμόνια και «οπώρας παντός είδους» και το Λυγουριό 
επίσης «παντός είδους οπώρας».19 Τριάντα χρόνια αργότερα, ο Μηλιαράκης 

15.537 κάτοικοι. Η Επαρχία Άργους έχει παραγωγή σιτηρών 5.761 τόνους και πληθυσμό 
20.724 κατοίκους.

15.  Στην Επαρχία Ναυπλίας παράγονται 450.000 οκάδες και στην Επαρχία Άργους 
383.649 οκάδες. Στην Επαρχία Κορινθίας παράγονται μόνο 4.000 οκάδες και στην Επαρ
χία ΎδραςΤροιζηνίας 500 οκάδες. Βλ. Αντώνιος Μηλιαράκης, Γεωγραφία πολιτική, νέα 
και αρχαία, του νομού Αργολίδος και Κορινθίας, Αθήνα 1886, σ. 36, 67, 104, 178.

16.  Στο ίδιο, σ. 70, 78, 84, 87, 92.
17.  Στο ίδιο.
18.  Η σταφίδα που καλλιεργείται εδώ, είναι κυρίως η σουλτανίνα που εκτιμάται ιδιαί

τερα στις αγορές του εξωτερικού. Βλ. στο ίδιο.
19.  Γιατί δεν αναφέρονται αυτά τα προϊόντα στη στατιστική; Πιθανόν επειδή πρόκει

ται για μικρές ποσότητες, ακόμη και αν αυτές εμπορευματοποιούνται, ή επειδή οι κηπευ
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καταγράφει αυτό που από πριν υπήρχε ως τάση: για τον Δήμο Ναυπλιέων 
αναφέρει ότι οι χωρικοί ασχολούνται «και εις την κηπείαν και εις την κα
τασκευήν πολτού ντομάτας, ον παρασκευάζουσιν τον Αύγουστον».20 Για το 
λιμάνι της Επιδαύρου αναφέρει ότι εξάγει περί τα 2 εκατομμύρια λεμόνια και 
συμπληρώνει: «υπάρχει δε τακτική συγκοινωνία μεταξύ του λιμένος τούτου 
και των λιμένων Πειραιώς, Αιγίνης, Πόρου και Σύρου, μάλιστα το θέρος διά 
πλοιαρίων μετακομιζόντων εντεύθεν νωπούς καρπούς, σύκα, σταφυλάς και 
λαχανικά».21 Αυτά τα εμπορικά προϊόντα, έστω και σε μικρές εξαγώγιμες πο
σότητες, υποδηλώνουν ότι υπάρχουν τα εμπορικά δίκτυα, δηλαδή η σχέση με 
την αγορά, και η εμπειρία για τη μελλοντική επέκταση των συγκεκριμένων 
εμπορικών καλλιεργειών. Εξάλλου, υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήδη στη δεκα
ετία του 1830 γίνονται προσπάθειες για την επέκταση των υπαρχουσών κη
πευτικών καλλιεργειών ή νέων πειραματικών καλλιεργειών, όπως ο κρόκος.22

Η κτηνοτροφική παραγωγή της Επαρχίας παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. 
Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ο έντονα κτηνοτροφικός χαρακτήρας της ενδο
χώρας του Ναυπλίου, το οποίο είναι ένα καθαρά αστικό κέντρο. Η Επαρχία έρ
χεται δέκατη όσον αφορά στην εκτροφή προβάτων και δεύτερη στην εκτροφή 
κατσικιών στο σύνολο της χώρας. Αυτή η έντονη παρουσία της κτηνοτροφίας 
όχι μόνο επιβεβαιώνει την ύπαρξη των εκτεταμένων βοσκότοπων –μελλοντι
κός χώρος μόνιμης εγκατάστασης κτηνοτρόφων και έντονων πληθυσμιακών 
ανακατατάξεων στην περιοχή–, αλλά φανερώνει και τον εκχρηματισμό της το
πικής οικονομίας, αφού κτηνοτροφία δεν σημαίνει μόνο παραγωγή για αυτοκα
τανάλωση αλλά κυρίως παραγωγή για εμπορική εκμετάλλευση. Στην περίπτω
ση αυτή όμως η ενδοχώρα της πόλης διευρύνεται, διότι εκτός από τον ντόπιο 
πληθυσμό περιλαμβάνει και έναν πληθυσμό ο οποίος είναι μεν εγγεγραμμένος, 
αλλά κατοικεί τον μισό χρόνο σε άλλες επαρχίες, κυρίως στην Αρκαδία. 

Ο χαρακτήρας της γεωργίας στην Επαρχία Ναυπλίας είναι κυρίως εκτα

τικές καλλιέργειες καταλαμβάνουν πολύ μικρή έκταση, βασικό κριτήριο της καταγραφής 
στη στατιστική του 1860.

20.  Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 70.
21.  Στο ίδιο, σ. 83, 84. Ο Μηλιαράκης αναφερόμενος στο Τολό του Δήμου Μινώας 

λέει ότι οι κάτοικοί του είναι γεωργοί και υπάρχουν και ορισμένοι ναυτικοί «κομίζοντες 
κυρίως εις Πειραιά τα προϊόντα των Δρεπανοχωρίων του Δήμου Ναυπλιέων, ιδίως τα κη
παία, ευκολοτέρας ούσης ενταύθα της φορτώσεως. Εκ των προϊόντων του Δήμου Τολού 
εξάγεται μόνον μικρά ποσότης λεμονίων»· στο ίδιο, σ. 90.

22.  Με διάταγμα της 17ης/29ης Νοεμβρίου 1837 παραχωρήθηκαν, επί εκτιμήσει, 100 
στρέμματα εθνικής γης στον Παναγιώτη Κουρουσόπουλο, προκειμένου να καλλιεργήσει, 
τουλάχιστον στο ¼ της γης, κρόκο, ινδικό βαμβάκι και άλλα «ξένα προϊόντα», με την 
υποχρέωση να διδάξει –όσους το επιθυμούσαν– την καλλιέργεια των προϊόντων αυτών. 
Βλ. Γ.Α.Κ., Εθνικά κτήματα, φάκ. 123.
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τικός, το τεχνολογικό επίπεδο όμως είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Με την απουσία 
γεωργικών μηχανημάτων και τη μικρή διάδοση του σιδερένιου αρότρου θα 
περίμενε κανείς να συναντήσει αφθονία βοδιών για την άροση.23 Ωστόσο, 
ο αριθμός των αροτριώντων βοδιών είναι πάρα πολύ χαμηλός και των μου
λαριών ακόμη χαμηλότερος. Με τι οργώνουν, λοιπόν, οι χωρικοί; Ο υψη
λός αριθμός των αλόγων δικαιολογείται από την παρουσία του ιπποφορβείου 
στην περιοχή, αλλά τα άλογα τα οποία εκτρέφονται εκεί, προορίζονται είτε 
για τον στρατό είτε για τις μεταφορές, χωρίς να αποκλείεται ένα μέρος τους 
να χρησιμοποιείται και στις αγροτικές εργασίες. Το ζώο που χρησιμοποιείται 

23.  Σε ό,τι αφορά στις εμπορικές καλλιέργειες, οι σχέσεις με την αγορά αφενός και το 
χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο της γεωργίας αφετέρου μπορούν να είναι συμβατά, αν σκεφτού
με ότι το είδος των εμπορικών καλλιεργειών που αναπτύσσονται στην περιοχή δεν απαιτεί 
υψηλό τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς οι περισσότερες εργασίες είναι χειρωνακτικές.

Προϊόν
Καλλιεργούμε

νη έκταση 
(σε στρέμματα)

Όγκος 
παραγωγής 
(σε τόνους)

Αξία 
παραγωγής 
(σε δρχ.)

Στρεμματική από
δοση (χλγρ./στρ.)

Σειρά κατάταξης 
απόδοσης στο 

σύνολο 
των επαρχιών

Σιτάρι 14.985 1.466 306.361 97,84 12/42
Σμιγός 3.969 360 56.077 90,71 1/42
Κριθάρι 4.920 537 73.800 15,00 14/42
Βρώμη 115 7 1.150 64,20 23/42
Όσπρια 758 78 18.198 24.01 8 /32
Κρασί 6.501 1.776 172.888 273,18 13 /43
Σταφίδα 1.344 236 73.610 175,30 16 /20
Λάδι 753 15 11.801 20,12
Μουριές 105
Βελανίδια 12 5 857

Κυψέλες
(αρ. κυψελών) 

3.531 
(μέλι) 

2,14 21.186 
Καπνός * 13.669 722,314 309.470 (χλγρ. κατά κε

φαλήν) 6,364 1/10

Βαμβάκι* 1.279 57,459 17.500 0,51 6/10

Πίνακας 4
Αγροτική παραγωγή στην Επαρχία Ναυπλίας, 1860

* Τα δεδομένα αφορούν στο σύνολο του Νομού Αργολιδοκορινθίας.
Πηγή: Σ. Α. Σπηλιωτάκης, Στατιστική της Γεωργίας, Αθήνα, 1864. Σωκράτης Δ. Πε
τμεζάς, Η ελληνική αγροτική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα. Η περιφερειακή διάστα-
ση, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2003.
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κατεξοχήν σ’ αυτές, είναι τα γαϊδούρια, αφού η Επαρχία έρχεται πρώτη στην 
επικράτεια σε αριθμό όνων.

Συνοψίζοντας τα οικονομικά χαρακτηριστικά της Επαρχίας, μπορούμε να 
πούμε ότι η περιοχή είναι σταθερά προσκολλημένη στην αυτοκατανάλωση, 
έχοντας όμως μια παράλληλη, επίσης σταθερή, σχέση με την αγορά, μέσω 
των εμπορικών της προϊόντων, σχέση η οποία δεν περιορίζεται στα χωριά 
του κάμπου (με τη σταφίδα, τα κηπευτικά κ.ά.) αλλά έχει διεισδύσει και στα 
ορεινά μετόπισθεν. Μέσα από τη σχέση αυτή η Επαρχία καλύπτει τις ανάγκες 
σε προϊόντα ελλειμματικά, όπως τα σιτηρά, και αντιμετωπίζει τις εκχρηματι
σμένες ανάγκες της. 

Η προσέγγιση της δημογραφίας και της μελέτης της οικονομίας της περιο χής 
δείχνει ότι οι ενδοχώρες του Ναυπλίου είναι πολλές: υπάρχει ενδοχώρα διοικητι
κή, δικαστική, γεωργική, κτηνοτροφική και εμπορική. Η δικαστική περιλαμβά
νει, εκτός από την ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου, και τη νότια και νοτιοδυτική 
Πελοπόννησο. Η γεωργική  καταλαμβάνει όλη την Επαρχία Ναυπλίας αλλά και 
ένα τμήμα της επαρχίας Άργους, που βρίσκεται στην αργο λική πεδιάδα. Η κτη
νοτροφική διευρύνει τα σύνορα της Επαρχίας Ναυπλίας, ώστε να συμπεριλάβει 
αρκετά εδάφη της Αρκαδίας. Τέλος, η εμπορική ενδοχώρα του Ναυπλίου εντοπί
ζεται στην Επαρχία Ναυπλίας, χάνοντας ένα τμήμα της στα νοτιοανατολικά, το 
οποίο όμως το Ναύπλιο το ανακτά από ένα τμήμα της Επαρχίας Άργους. 

Αν θέλουμε να προσδιορίσουμε την οικονομική ενδοχώρα του Ναυπλίου, 
τότε ίσως θα πρέπει να συμπεριλάβουμε όλες τις παραπάνω, οι οποίες συνε
πάγονται οικονομικές συναλλαγές. Αν περιοριστούμε όμως στην πρωτογενή 
παραγωγή και την εμπορευματοποίησή της, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπό
ψη το λιμάνι της πόλης, καθώς και τα μικρότερα λιμάνια του Τολού και της 
Επιδαύρου, σχεδόν αποκλειστική διέξοδος των εμπορικών προϊόντων. Επί
σης, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τις αποστάσεις, οι οποίες φαίνεται 
ότι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το είδος των αγροτικών δραστηριοτήτων 
που σχετίζονται με την αγορά. Στο Γράφημα 1 παρατηρούμε ότι σε μία ακτίνα 
έως πέντε ωρών από την πρωτεύουσα της Επαρχίας έχουμε μια ενδοχώρα που 
αποτελείται από 26 οικισμούς της Επαρχίας Ναυπλίας και 23 οικισμούς της 
Επαρχίας Άργους. Ένα μέρος, δηλαδή, της Επαρχίας Ναυπλίας πέφτει έξω 
από αυτή τη «στενή» ενδοχώρα. Αν αναρωτηθούμε πόσο οργανικά συνδεδε
μένη είναι αυτή η ευρεία περιφέρεια του Ναυπλίου, θα δούμε ότι όλα τα προϊ
όντα που καλλιεργούνται στη ζώνη αυτή των 5 ωρών, εμπορευματοποιούνται 
είτε επί τόπου, δηλαδή στις τοπικές αγορές του Ναυπλίου και του Άργους, 
είτε στη διεθνή αγορά μέσω του λιμανιού του Ναυπλίου. Πράγματι, τα «δι
εθνή» προϊόντα που παράγονται στα χωριά αυτής της ζώνης, είναι κυρίως η 
σταφίδα και ο καπνός και λιγότερο το βαμβάκι.
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Λιγότερο οργανικά συνδεδεμένα είναι τα χωριά της Επαρχίας που απέ
χουν περισσότερο από 5 ώρες από το Ναύπλιο, και ειδικότερα τα χωριά του 
Δήμου Επιδαυρίων. Τα προϊόντα που παράγονται εδώ, κυρίως τα ευπαθή που 
πρέπει να φτάσουν γρήγορα στην αγορά (όπως τα κηπευτικά), φεύγουν από 
το λιμάνι της Επιδαύρου. Επίσης, στη δεκαετία του 1850 από το λιμάνι του 
Τολού φεύγουν τα ευπαθή κηπευτικά των Δρεπανοχωρίων, παρόλο που αυτά 
τα χωριά απέχουν πολύ λιγότερο από 5 ώρες από το Ναύπλιο. Επομένως, 
υπάρ χει μια διαφυγή εμπορικής δραστηριότητας από το λιμάνι του Ναυπλίου, 
η οποία μένει να ερευνηθεί αν είναι και οικονομική διαφυγή των ανώτερων 
κοινωνικών στρωμάτων του Ναυπλίου, δηλαδή αν όλη η εμπορική επιχείρη
ση ασκείται από εμπόρους του Ναυπλίου και το λιμάνι του Τολού αποτελεί
μόνο το τελικό στάδιο της διεκπεραίωσης.24

24.  «Των επαρχιών δε Ναυπλίας και Άργους η εξαγωγή γίνεται εκ Ναυπλίου. Τα 

Είδος ζώων Αριθμός ζώων Αξία 
σε δρχ.

Αξία 
παραγω

γής 
σε δρχ.

Ζώα 
ανά τετρ. χλμ.

Σειρά κατάταξης 
ως προς το ζωικό 

κεφάλαιο

Πρόβατα 53.906
+ 37.041 αρνιά 485.154 344.843 73,77 10/44

Κατσίκες 57.574
+ 48.937 ερίφια 345.444 319.530 78,79 2/44

Χοίροι 219
+ 129 χοιρίδια 4.380 1.935 0,30 36/44

Αγελάδες 925
+ 767 μοσχάρια 64.750 24.697 Ανά 1.000 

κατοίκους: 60
Ανά 1.000 

κατοίκους: 22/44
Άλογα και 
πουλάρια

1.377
+261 πουλάρια 206.550 Ανά 1.000 

κατοίκους: 89
Ανά 1.000 

κατοίκους: 10/44
Ημίονοι και 
πουλάρια

214
+123 πουλάρια 19.260 Ανά 1.000 

κατοίκους: 14
Ανά 1.000 

κατοίκους: 33/44
Όνοι και 
πουλάρια

2.240
+ 270 πουλάρια 112.000

Ανά 1.000 
κατοίκους: 

144
Ανά 1.000 

κατοίκους: 1/44
Αροτριώ
ντα βόδια 1.095 219.000 Ανά 1.000 

κατοίκους: 70
Ανά 1.000 

κατοίκους: 39/44

Πίνακας 5
Κτηνοτροφία στην Επαρχία Ναυπλίας, 1860

Πηγή: Σωκράτης Δ. Πετμεζάς, Η ελληνική αγροτική οικονομία, ό.π. 
Σ. Α. Σπηλιωτάκης, Στατιστική της Γεωργίας, ό.π. 
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Όλα τα χωριά που απέχουν λιγότερο από 5 ώρες από το Ναύπλιο, αποτε
λούν τη ζωτική ενδοχώρα του, δηλαδή αυτή που σχετίζεται με την τροφοδοσία 
του πληθυσμού και την εμπορική δραστηριότητα των ανώτερων κοινωνικών 
στρωμάτων του, και βρίσκονται γύρω από έναν νοητό άξονα που σχηματίζουν 
οι αμαξιτοί δρόμοι ΆργουςΝαυπλίου και ΝαυπλίουΤολού. Ο Δήμος Επιδαύ
ρου που απέχει περισσότερο από 5 ώρες, είναι λιγότερο οργανικά συνδεδεμέ
νος με το Ναύπλιο. Η έλλειψη αμαξιτού δρόμου που να συνδέει τον Δήμο με 
το Ναύπλιο κατά την οθωνική περίοδο υποδηλώνει αυτή τη χαλαρή σύνδεση. 
Ο Μηλιαράκης αναφέρει το 1885 ότι ο δρόμος ΝαυπλίουΛυγουριούΙερού 
Ασκληπιού κατασκευάστηκε «νεωστί χάριν της ευκόλου μεταβάσεως εις το 
Ιερόν του Ασκληπιού» και όχι χάριν του εμπορίου.25

Όλες οι ενδοχώρες του Ναυπλίου έχουν μια περισσότερο ή λιγότερο στε
νή σχέση με την πόλη και η καθεμιά την επηρεάζει σε διαφορετικό επίπεδο. Η 

προϊ όντα δε του ανατολικού Δήμου της Ναυπλίας, του των Επιδαυρίων, συνιστάμενα κυ
ρίως εις λεμόνιον, εξάγονται εκ του λιμένος της Παλαιάς Επιδαύρου και του όρμου της 
Πιάδας»· Αντ. Μηλιαράκης, ό.π., σ. 21. 

25.  Στο ίδιο, σ. 1314.

Γράφημα 1
Αποστάσεις οικισμών από το Ναύπλιο και το Άργος

Πηγή: Ιωάννης Εμμ. Νουχάκης, Ελληνική χωρογραφία. Γεωγραφία, ιστορία, στατιστι-
κή πληθυσμού και αποστάσεων, Αθήνα 1901, σ. 432456.
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διοικητική ενδοχώρα εξυπηρετεί τις διοικητικές λειτουργίες της πόλης αλλά 
και της κεντρικής εξουσίας. Η δικαστική διατηρεί και αναπαράγει το ηγεμονι
κό προφίλ της πόλης και τροφοδοτεί και συντηρεί τον τομέα των υπηρεσιών 
(πανδοχεία, καφενεία, δικηγόροι κ.λπ.). Η γεωργική είναι αυτή που εκτείνε
ται στα υπόλοιπα χωριά του κάμπου, τα οποία ανήκουν στην Επαρχία Άρ
γους, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του Ναυπλίου και της περιφέρειάς 
του σε γεωργικά προϊόντα, κυρίως σιτηρά. Η κτηνοτροφική σχετίζεται με το 
εμπόριο και τις υπηρεσίες της πόλης, αλλά κυρίως επηρεάζει βραχυπρόθεσμα 
και μεσοπρόθεσμα τη δημογραφία της περιοχής. Τέλος, η εμπορική ενδοχώ
ρα, που χάνει ένα μέρος της νοτιοανατολικά, το κερδίζει στα δυτικά, στο αρ
γολικό πεδίο, και συντηρεί τα ανώτερα εμπορικά στρώματα του Ναυπλίου 
αλλά και τα συναφή επαγγέλματα του λιμανιού και των μεταφορών. Παράλ
ληλα, είναι η βάση στην οποία εγκαθιδρύονται οικονομικές και κοινωνικές 
ιεραρχίες σε όλο το αργολικό πεδίο είτε μέσα από την ιδιοκτησία και την 
εκμετάλλευση της γης είτε μέσα από τη διακίνηση των τραπεζικών κεφαλαί
ων. Αυτή η ενδοχώρα είναι η πλέον εξωστρεφής, αφού συνδέει την πόλη με 
ευρύτερα εμπορικά δίκτυα, αρχικά διεθνή, και αργότερα, όταν το λιμάνι θα 
παρακμάσει, εθνικά. 

Οι πολλές ενδοχώρες του Ναυπλίου εξηγούν καλύτερα την πληθυσμιακή 
στασιμότητα, την κοινωνική διαστρωμάτωση και τις αλλαγές στα εμπορικά 
δίκτυα της πόλης. Τα κοινωνικά στρώματά της συνδέονται στενά με τα αγαθά 
και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις ενδοχώρες, και από την άλλη επη
ρεάζονται από τις επιλογές των χωρικών αυτών των ενδοχωρών. Οι αλλαγές 
στις καλλιέργειες, το γαιοκτητικό καθεστώς, όπως εξελίσσεται στην περιοχή, 
οι σχέσεις με την κτηνοτροφία και οι μετακινήσεις πληθυσμών διαμορφώ
νουν νέες έγγειες και εμπορικές σχέσεις που επηρεάζουν τελικά τις επιλογές 
των κοινωνικών στρωμάτων της πόλης. Το Ναύπλιο είναι μια πόλη που φαί
νεται όχι μόνο να επηρεάζει αλλά και να επηρεάζεται από τη δυναμική της 
ενδοχώρας του.
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