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Pindos is the longest Hellenic mountain chain and as such, consti-
tutes the backbone of the Greek peninsula. It takes part of the overall 
mountain system of western Balkans and it represents the continuation 
of the Dinaredes trending NNW to SSE in the Hellenic mainland. In this 
work, we present evidence of pre-Tymphian glaciation events on Atha-
manion Massif (Tzoumerka) in Epirus, northern Pindos.

The first evidence for such pre-Tymphian events derives from the 
position of four moraine-ridge systems. Interpretation of such an em-
placement may involve two possibilities: either the presence of lateral val-
leys on a higher level, such as that of Mangano and Fuskes peaks, which 
were occupied by an extensive and high glacial tongue that was able to 
abandon lateral moraines in that place, or that the particular moraines 
were abandoned in a landscape much different than todays with deep or 
even non-existent valleys.

Since all altitude data reported from the last glaciations event are 
particularly low, as well as, average reported altitudes for amphitheat-
rical valleys (cirques) are also low, we deduce that those moraines were 
emplaced pre-Tymphian and subsequently were buried and protected by 
slope deposits.

The moraines were probably emplaced before their valleys were in-
cised. Moraine deposits were carried to their present position and they 
were subsequently solidified. These moraines have been detached from 
their feeder amphitheatrical valleys and occur presently as isolated ridges 
overlaid by cryoclastic breccias subjected to diagenesis. 

This observation suggests that some very important changes took 
place in the landscape-forming conditions: actually, the detritus of the 
cryoclastic breccias was derived from the escarpment of the Mangano 
and Fuskes peaks and it descended and was emplaced on the new slope 
formed by the pre-Tymphian lateral moraine. In any case, a relief inver-
sion occurred. Probably this new configuration of relief, assisted by cli-
matic and hydrologic conditions, did provide sufficient stability to lead 
towards the consolidation of the breccia formations. 
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Η Πίνδος είναι η μακρύτερη οροσειρά της Ελλάδας και ως τέτοια, 
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής χερσονήσου. Είναι μέρος του 
ευρύτερου συστήματος ορεινών όγκων των δυτικών Βαλκανίων και 
αντιπροσωπεύει τη συνέχεια της οροσειράς των Διναρίδων, έχοντας Β/
ΒΔ προς Ν/ΝΑ κατεύθυνση προς την ηπειρωτική χώρα.

Σε αυτή την εργασία, παρουσιάζουμε δεδομένα προ-Τύμφιων (Pre-
Tymphian) παγετωδών γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Ήπειρο και 
συγκεκριμένα στα Αθαμανικά Όρη της Βόρειας Πίνδου.

Τα πρώτα στοιχεία για τη προ–Τύμφια παγετώδη δραστηριότητα 
προέρχονται από τη θέση τεσσάρων ράχεων μορένων. Η ερμηνεία μίας τέτοια 
δημιουργίας ράχεων, πιθανά περιλαμβάνει δύο γενεσιουργίες διαδικασίες: 
Είτε τη παρουσία κεκλιμένων κοιλάδων σε μεγαλύτερο υψόμετρο, όπως 
αυτών των κορυφών του Μάγγανου και των Φουσκών οι οποίες είχαν 
καλυφθεί από μία εκτεταμένη και μεγάλου πάχους παγετώδη γλώσσα η 
οποία δημιούργησε κεκλιμένες μορένες στη περιοχή, είτε οι συγκεκριμένες 
μορένες δημιουργήθηκαν σε ένα περιβάλλον πολύ πιο διαφορετικό του 
σημερινού, με βαθιές ή ακόμα και μη υπάρχουσες κοιλάδες.

Δεδομένου ότι τα διαθέσιμα υψομετρικά δεδομένα των τελευταίων 
παγετωδών γεγονότων στη περιοχή, είναι ιδιαιτέρως ανεπαρκή, όπως 
επίσης και τα διαθέσιμα μέσα υψόμετρα των αμφιθεατρικών κοιλάδων 
είναι επίσης χαμηλά, συμπεραίνουμε ότι οι μορένες στη περιοχή 
δημιουργήθηκαν προ-Τυμφίου και στη συνέχεια καλύφθηκαν και 
προστατεύθηκαν από πλευρικά κορήματα. 

Οι μορένες πιθανότατα δημιουργήθηκαν πριν δημιουργηθούν οι 
κοιλάδες τους . Μορενικές αποθέσεις αποτέθηκαν στη παρούσα θέση 
τους και μετέπειτα διαγενέθηκαν Αυτές οι μορένες αποσπάστηκαν από 
τις μητρικές αμφιθεατρικές τους λεκάνες και εμφανίζονται σήμερα ως 
μεμονωμένες κορυφογραμμές υποκείμενες κρυοκλαστικών λατυποπαγών 
τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς διαγέννεσης. Η συγκεκριμένη 
παρατήρηση υποδηλώνει πως κάποιες πολύ σημαντικές αλλαγές που 
αφορούν τις συνθήκες δημιουργίας του τοπίου έλαβαν χώρα: Ουσιαστικά, 
τα κορήματα των κρυοκλαστικών λατυποπαγών προήλθαν από τον κρυμνό 
των κορυφών του Μάγγανου και της Φούσκας από όπου μεταφέρθηκε 
και αποτέθηκε στο νέο κρυμνό που δημιουργήθηκε από τις προ- Τυμφίου 
κεκλιμένες μορένες. Σε κάθε περίπτωση υπήρξε αναστροφή του αναγλύφου. 
Πιθανά, αυτή η νέα διαμόρφωση του αναγλύφου, επικουρούμενη από τις 
κλιματικές και υδρολογικές συνθήκες, παρείχε επαρκή σταθερότητα για να 
οδηγηθούμε στη διαγένεση των λατυποπαγών σχηματισμών. 
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