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Στη θέση «Τσακάλη» του οικισμού Ασώματοι, της Κοινότητας
Ασφενδιού, κείται ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15 Αυγούστου). Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον οικοδομικό συγκρότημα των μέσων χρόνων, στο οποίο συνδυάζεται η ύπαρξη ναού και πύργου. Ειδικώτερα, ο μεν ισόγειος χώρος είναι διαμορφωμένος σε ναόν, ο δε όροφος σε πύργον.
Παρόμοιο παράδειγμα, στο οποίο συνδυάζεται η ύπαρξη ναού και πύργου απαντά στο Παραδείσι της Ρόδου. ΝΔ. του Παραδεισιού και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου από αυτό, αριστερά του δρόμου Παραδεισίου - Σορωνής και σε απόσταση 200 μ. περίπου από αυτόν, κείται ο ναός του Προφήτου Αββακούμ. Πρόκειται για ορθογωνίου κατόψεως οικοδόμημα, (εξωτ. διαστ. 5.77 Χ 4.68 μ.), το οποίο καλύπτεται με κτιστή καμάρα. Η στέγη εξωτερικά είναι οριζόντια και καλύπτεται με υδραυλικό κονίαμα (κουρασάνι). Αρχικά φαίνεται ότι υπήρχε πάνω ακριβώς από τον ναόν πύργος, ο οποίος σήμερα δεν διατηρείται. Ο ναός και ο πύργος, που υπήρχε πάνω σε αυτόν, προέρχονται πιθανώς από τον 14ον-15ον αι. μ.Χ.
Α') Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου
Πρόκειται για μονόχωρο οικοδόμημα, το οποίο εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη (εσωτ. διαστ. 6.58 Χ 2.73 μ. και εξωτ. διαστ. 9.00 Χ 4.45 μ.) και καλύπτεται με κτιστή καμάρα. Η στέγη εξωτερικά είναι οριζόντια. Η ανατολική αυτού πλευρά περατούται σε μίαν αψίδα, εσωτερικά ημικυκλική (χορδής 2.54 και βέλους 0.70 μ.), η οποία εγγράφεται εντός ορθογωνίου.
Σημειωτέον, ότι χριστιανικοί ναοί, των οποίων η αψίδα εγγράφεται εντός ορθογωνίου απαντούν ήδη από την παλαιοχριστιανική εποχή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, πιθανώς κατά συριακήν επίδραση
Στο μέσον της δυτικής πλευράς του ναού της Παναγίας στο Τσαπάλη ανοίγεται η είσοδος (πλάτ. 1.07 μ.). Ο κυρίως άξονας του οικοδομήματος βαίνει από Δ. προς Α.
Μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη:
Εντός και εκτός του ναϋδρίου της Παναγίας υπάρχουν τα εξής μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη:
α') Αρχαία βάση, η οποία χρησιμοποιείται ως στήριγμα της Αγίας Τράπεζας (διαστ. 0.595 Χ 0.30 Χ 0.20 μ.).
β') Διαχωριστικός αμφικιονίσκος παραθύρου, εντοιχισμένος νότια της Αγίας Τράπεζας (διαστ. 1,26 Χ 0.50 Χ 0.16 μ.)108.
γ') Πεσσός ορθογωνίου διατομής αϊτό λευκό μάρμαρο, ο οποίος φέρει ανάγλυφο κυμάτιο (διαστ. 0.40 Χ 0.18 και ύψους 1.38 μ.).
δ') Πεσσίσκος τετραγώνου διατομής από φαιόχρωμο μάρμαρο, με ανάγλυφο κυμάτιο, ο οποίος χρησιμεύει ως ανώφλιο του παραθύρου της βόρειας πλευράς του ναού.
ε') Τμήμα κοσμήτου τέμπλου με ανάγλυφο διάκοσμο, αποτελούμενον από ουρικούς τροχούς, εντός των οποίων περικλείονται πριονωτά φύλλα ακάνθου, πιθανώς του 12ου αι. μ.Χ. Έχει εντοιχισθεί πάνω ακριβώς από το ανώφλιο του παραθύρου της βόρειας πλευράς του ναού.
Β') Πύργος άνωθεν ναού Παναγίας
Στο δυτικό τμήμα του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και πάνω από αυτό υπάρχει μεσαιωνικός πύργος, εν είδει ορόφου. Ο πύργος εμφανίζει ορθογωνίου σχήματος κάτοψη (εξωτ. διαστ. 5.26 Χ 4.45 μ.) και περατούται προς τα άνω σε οδοντωτές απολήξεις.
Τόσον ο ναός, όσον και ο πύργος έχουν κτισθεί από αργολιθοδομή και ασβεστοκονίαμα. Όπως συνάγεται από την όλη αρχιτεκτονική διαμόρφωση αυτών, την χρήση ανάγλυφων βυζαντινών χρόνων και την τοιχοποιία, ναός και πύργος προέρχονται πιθανώς από τον 14ον - 15ον αι. μ.Χ., εξακολουθούν να υφίστανται και κατά την εποχήν της Τουρκοκρατίας και ο ναός είναι σε χρήση μέχρι σήμερα.

