
 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παραδοτέο 3 - Άτλας 
          Διαδρομή 4: Χωριό Ασκάς,  Τρόοδος 

Συμμετέχουσες: Αναστασία Γιασεμή, Έλενα Χρίστου, Εύα Δημητρίου, 

Θεοδοσία Χατζηλοή, Πόπη Ανθρακοπούλου 

 



  
   

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

Ανακαλύπτοντας τον Ασκά 

 

Ο ήλιος μόλις έχει ανατείλει και με 2 φίλους ξεκινάμε από τη Λευκωσία για το ταξίδι μας προς 

τον Ασκά. Λέμε να περάσουμε εκεί όλη τη μέρα… Ακούσαμε πως ένα μικρό καφενείο φτιάχνει 

ωραίο καφεδάκι και ανυπομονούμε να το απολαύσουμε! 

 

 

  

Η θέα του χωριού 

 

Με το αυτοκίνητο η διαδρομή θα διαρκέσει λιγότερο από μία ώρα, όσο περίπου και 

η διαδρομή από Λεμεσό. 

info 



  
   

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

Στην μεγάλη στροφή προσεγγίζοντας το χωριό από 

ανατολικά, αντικρίσαμε ένα οικισμό πετρόκτιστο, 

πυκνά δομημένο, κτισμένο βαθμιδωτά βάσει της 

κλίσης της πλαγιάς με προσανατολισμό κυρίως βόρειο-

ανατολικό.  

Καθώς προχωρούσαμε, αντικρίσαμε ποικίλες 

καλλιέργειες, όπως ελιές, αμυγδαλιές, φουντουκιές,  

οπωροφόρα, κερασιές και αμπέλια. Μία μοναδική 

εναλλαγή χρωμάτων, αρωμάτων και αισθήσεων μας 

έκανε να αντιληφθούμε πως έπρεπε να αφήσουμε ότι 

είχαμε στο μυαλό και να συνδεθούμε με την γη και τις 

ομορφιές της 

 

 

Στην είσοδο του χωριού περάσαμε από το πάρκο Αγνοουμένου και το μνημείο “Χριστάκη 

Ιωάννου” [σημείο 15 στον χάρτη] όπου σταματήσαμε 

για λίγο. Έπειτα, προχωρήσαμε και στρίψαμε δεξιά 

στο δρόμο του Τιμίου Σταυρού. Εκεί βρήκαμε ένα 

σημείο όπου αφήσαμε το αυτοκίνητο και συνεχίσαμε 

με τα πόδια.  

Το βλέμμα μας αφέθηκε να περιπλανιέται στις γύρω κορφές. “Το χειμώνα ίσως αντικρίζεις και 

χιόνια”, σκεφτήκαμε… Πριν προλάβουμε καλά-καλά να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, ένα μικρό 

μαύρο σκυλάκι ήρθε και μας υποδέχτηκε. Στην πορεία μάθαμε ότι είναι η “μασκότ” του Ασκά 

Τα αμπέλια του Ασκά 

 

Λόγω της πυκνής δόμησης βλέπεις ελάχιστα δέντρα μέσα στο χωριό, με τις 

κληματαριές να ξεχωρίζουν εντυπωσιακά. Το πράσινο φαίνεται να περικυκλώνει 

τον Ασκά. 

info 

 

Με αυτό το τρόπο μειώνεις και 

το πρόβλημα στάθμευσης των 

αυτοκινήτων στο κέντρο του 

χωριού! 

tip 



  
   

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

που συνοδεύει κάθε επισκέπτη! Περπατήσαμε και μπήκαμε για τα καλά στον κεντρικό πυρήνα 

του χωριού, αντικρίζοντας την εμφανή ιστορία που κρύβεται σε αυτό τον τόπο.  

Αντικρίζοντας τα ιδιαίτερα πετρόκτιστα σπίτια και περπατώντας στα γραφικά 

λιθόστρωτα δρομάκια, νιώσαμε τη μαγεία αυτού του τόπου.  

Μας δημιουργήθηκε έντονη περιέργεια και 

αρχίσαμε να το ψάχνουμε στο διαδίκτυο όπου 

μάθαμε πως είναι αδιευκρίνιστο το πότε 

πρωτοκτίστηκε ο οικισμός, ενώ τα περισσότερα 

κτήρια υπολογίζεται να είναι πάνω από 200 χρονών. 

Στο μετωπίδι μιας εσωτερικής πόρτας, σε ένα υπόγειο όπου φυλάσσονταν πιθάρια, 

αποκαλύφθηκε η ημερομηνία 1381, που ήταν σκεπασμένη με λεπτό στρώμα πηλού, όταν 

κάποιος μια μέρα ακούμπησε εκεί το χέρι του. Αυτό το εύρημα δηλώνει ότι, το χωριό υπήρχε 

κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας εάν όχι και πιο πριν… 

Και διαβάζοντας αυτά, ακούμε μια 

γλυκύτατη φωνή να μας λέει 

“Καλωσορίσετε στον τόπο μας! 

Πόθθεν είστε;”. Ήταν η γιαγιά η 

Ελένη. “Είμαστε από τη Λευκωσία”, 

αποκριθήκαμε και ανταποδώσαμε 

το χαμόγελο. Αφού της είπαμε ότι 

πρώτη φορά ήρθαμε στον Ασκά, μας 

πρότεινε να μας πάρει στη “Λούρα”. 

“Εν το καλλύττερον σημείον του 

χωρκού μας!”, είπε! Χωρίς δεύτερη σκέψη την ακολουθήσαμε. 

 

 

Ο Ασκάς σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές, πολλών γενεών πριν. 

info 

 

Στον Ασκά, όπου και να πας έχει 

δωρεάν internet για να ψάχνεις… 

και να μαθαίνεις! 

tip 

Ελένη Παντελή 



  
   

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Μας έδειξε τα περβολάκια των κατοίκων εκεί, όπου 

είχαν φυτεμένα λογής-λογής πράγματα, όπως 

όσπρια, διάφορα λαχανικά και φρούτα. 

Εντυπωσιαστήκαμε όταν βρήκαμε και μερικά 

μποστάνια με λουλούδια.  

Κουβέντα στην κουβέντα, φτάσαμε στη “Λούρα”, όπου είναι ένα σημείο απέναντι από το χωριό, 

εκεί όπου καταλήγει  και το μονοπάτι της φύσης “Κάτω Βρύση”. Πράγματι, η θέα απ’ εκεί ήταν 

υπέροχη. Στην κορυφή του οικισμού, ξεχώριζε επιβλητικά το δημοτικό σχολείο [σημείο 1 στον 

χάρτη]. 

 

 
  

 

Η γιαγιά Ελένη, ξέρει να σου πει 

για όλα τα τοπωνύμια του Ασκά 

και πολλές ιστορίες που έζησε σε 

αυτά! 

tip 

 

Η αρχιτεκτονική του σχολείου, είναι πολύ διαφορετική απ’ οτιδήποτε άλλο στο χωριό. Είναι  

ένα νεοκλασικό κτήριο με χαρακτηριστικά που θυμίζουν τον Παρθενώνα. 

Info 

Η θέα του Ασκά από την Λούρα 



  
   

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

Η θέα του πετρόκτιστου οικισμού μας ώθησε να κατηφορίσουμε από το μονοπάτι “Κάτω βρύση” 

[σημείο 14 στον χάρτη] και να φτάσουμε στο κατώτερο σημείο του χωριού [σημείο 10 στο 

χάρτη].  

 

Μια μεγάλη έκταση από  φουντουκιές απλώθηκε μπροστά μας και με το σκούρο πράσινο τους 

χρώμα μας μετέφεραν σε ένα κόσμο μαγευτικό. Κάτω από μια πανύψηλη καρυδιά και αντίκρυ 

από την πυκνή  φυλλωσιά των φουντουκιών, συναντήσαμε την κυρία Πόπη που καθόταν και 

απολάμβανε τον ήχο του τρεχούμενου νερού της κάτω βρύσης... “Θα ακούσεις τα κελαδήματα 

των αηδονιών, των χελιδονιών και των άλλων πουλιών εδώ... Θα αισθανθείς την ηρεμία και την 

γαλήνη που μόνο η φύση  μπορεί να δώσει.”, μας είπε. 

  

Παραδοσιακό σπίτι στην Κάτω Βρύση 



  
   

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

Προχωρώντας, ανηφορίζουμε και αρχίζουμε να 

διεισδύουμε στα στενά δρομάκια. Παρατηρήσαμε 

ότι τα σπίτια είναι χτισμένα με ένα πολύ ιδιαίτερο 

τρόπο. Μπερδεμένα μεταξύ τους, κολλημένα το 

ένα με το άλλο, χωρίς περιθώριο και χώρο για 

αυλές. 

Με τα πέτρινα αρχοντικά χτισμένα το ένα πάνω 

από το άλλο χωρίς να έχουν ευδιάκριτες κεντρικές 

εισόδους, δημιουργείται ένας πανέμορφος, 

πολυεπίπεδος αρχιτεκτονικός χαρακτήρας πάνω 

στην πλαγιά του βουνού.   

 

 

 

 

  

Δρομάκι στολισμένο με γλάστρες 

 

Τα σπίτια του Ασκά αποτελούνται κυρίως από τρεις ορόφους. Στο ισόγειο βρισκόταν 

συνήθως ο στάβλος με τα ζώα και πιο πάνω ακολουθούσαν άλλοι δυο όροφοι, όπου 

έμενε η οικογένεια. Αυτή η ιδιομορφία, θεωρείται ως ένα μοναδικό χαρακτηριστικό 

του Ασκά. 

info 



  
   

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

Και φθάσαμε σε ένα σταυροδρόμι... συνειδητοποιήσαμε 

ότι η διαμόρφωση του χωριού και των δρόμων θυμίζει 

κάτι σαν λαβύρινθο. Ευτυχώς εκεί βρήκαμε την κυρία 

Αναστασία, η οποία είναι συχνή επισκέπτρια του Ασκά 

και μας εξήγησε πως στον Ασκά δεν πρόκειται να χαθείς.  

“Απ’ όπου κι αν περάσεις, όλα τα δρομάκια οδηγούν στα 

κεντρικά σημεία του χωριού. Οι επιλογές για εξερεύνηση 

είναι αμέτρητες και πάντα μια κρυμμένη ομορφιά σε 

περιμένει στην επόμενη στροφή!” 

 

 

 

 

 

Αποφασίσαμε να πάμε προς τα δεξιά και βρεθήκαμε στην πλατεία του Τιμίου Σταυρού, πάνω 

από την ομώνυμη εκκλησία [σημείο 9 στον χάρτη]. 

 

 

  

Μέρος του “λαβύρινθου”… 

 

Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού είναι ρυθμού τρίκλιτη Βασιλική και το κτίσιμο της 

υπολογίζεται γύρω στον 14ο με 15ο αιώνα. Αξιοσημείωτη, είναι η τοιχογραφία που 

υπάρχει στην εκκλησία αυτή, του Αγίου Γεωργίου σε φυσικό μέγεθος καβάλα στο 

άλογό του κρατώντας στο χέρι του το κοντάρι του. 

info 



  
   

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

Εκεί είδαμε ένα νεαρό να μας χαιρετά. Ήταν ο 

Μάριος, ο κοινοτάρχης του χωριού ο οποίος μας 

υποδέχτηκε στο κτήριο του Κοινοτικού 

Συμβουλίου [σημείο 8 στον χάρτη],  ένα 

αναπαλαιωμένο κτίσμα το οποίο πριν πολλά 

χρόνια λειτουργούσε ως το παρθεναγωγείο της 

περιοχής. Παράλληλα, μας μίλησε για τις 

εκκλησίες του χωριού όπου μάθαμε πως υπάρχει 

και ένα εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής - Αγίας 

Χριστίνας, 2 km βορειοδυτικά του χωριού σε μια 

πανέμορφη τοποθεσία [σημείο 18 στον χάρτη].  

 

 

 

 

“Βασιλιτζιά μου!” αναφώνησε ξαφνικά ο 

κοινοτάρχης και μας σύστησε τη γιαγιά 

Βασιλού που πήγαινε να πιεί το καφεδάκι της 

με τη γειτόνισσα της. 

 

  

Παραδοσιακό σπίτι με κληματαριά 

Βασιλού Αναστάση 

 

Η γιαγιά Βασιλού, σκαρώνει στη 

στιγμή τα πιο ταιριαστά 

τσιαττιστά. Προκάλεσε την και 

θα δεις!!! 

tip 



  
   

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

Αφήσαμε την κάτω γειτονιά και ανηφορίσαμε. Κάθε γωνιά και μια έκπληξη, κάθε στενό και ένα 

νέο άνοιγμα. Όλες οι εικόνες γύρω μας κουβαλούσαν έντονα τον χαρακτήρα της περιοχής. 

Αντιληφθήκαμε ότι τα ντόπια υλικά παίζουν κυρίαρχο ρόλο στο κτίσιμο των σπιτιών. Πέτρες, 

ξύλα, χειροποίητες πλάκες στα πατώματα, στέγες από καλάμια ή “σσιδάτζια” και μεγάλες 

ξύλινες δοκούς.  

 

Στο πέρασμα μας συνειδητοποιήσαμε πως μόνο λίγα σπίτια είναι αναπαλαιωμένα, ενώ πολλά 

αφέθηκαν στη φθορά του χρόνου. 

   

Οι ξερολιθιές κυριαρχούν εντός και εκτός του οικισμού 

 

Τα σπίτια είναι χτισμένα με όλα τα είδη πετρωμάτων από την περιοχή, με 

τεχνοτροπία “Ασκώτικη” που διαδόθηκε και σε άλλες περιοχές. 

info 



  
   

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

Καθώς συνεχίσαμε την βόλτα μας, ξαφνικά 

ακούσαμε φωνές από ψηλά. Γυρνώντας προς τα 

πάνω, αντικρύσαμε μια ομάδα, περίπου 10 

ανθρώπων, πάνω σε μια ανοιχτή στέγη. Χωρίς να 

χάσουμε ευκαιρία, κοντοσταθήκαμε για να 

καταλάβουμε τι συμβαίνει. “Ελάτε να δέσουμε τη στέγη”, ακούσαμε να μας φωνάζουν, και 

πήραμε το θάρρος να προσεγγίσουμε το σημείο. Η Έλενα και η Θεοδοσία, μας εξήγησαν πως 

μαζεύτηκαν όλοι για να δέσουν τη στέγη με τον παραδοσιακό τρόπο, με καλάμια. Όπως μας 

είπαν, όλη η οικογένεια μάζευε τα καλάμια αυτά για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα ετοίμαζε 

για να τα τοποθετήσει με μαεστρία στις στέγες και τα δώματα του σπιτιού. 

 

 

  

 

Αν στην επίσκεψη σου πετύχεις 

σπίτι που αναπαλαιώνεται έχεις 

να μάθεις πολλά μυστικά! 

tip 

Οικογένεια στον Ασκά που δένουν τη στέγη με καλάμια 



  
   

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.  

Αριθμός έργου: 2019-1-IT02-KA204-063176 

 

Προχωρήσαμε προς την πλατεία “ΚΟΤ” [σημείο 2 

στον χάρτη], όπου αράξαμε και χαλαρώσαμε. 

Συνεχίσαμε προς τον ελιόμυλο [σημείο 3 στον 

χάρτη] και την εκκλησία του Τιμίου Προδρόμου 

[σημείο 4 στον χάρτη], μέσα στην καταπράσινη 

κοιλάδα της Αμπελιάς. 

 

 

Η εκκλησία στεκόταν επιβλητική μπροστά μας, με το σκαλιστό καμπαναριό της και τα πελώρια 

κυπαρίσσια που βρίσκονταν περιμετρικά.  

 

 

 

 

Πάρε τον χρόνο σου, άκουσε τα 

πουλιά, τον αέρα και το νερό από 

τον ποταμό Ασκά που διασχίζει 

το χωριό. Μην βιαστείς… 

χαλάρωσε… 

tip 

Το φουντουκοδάσος της Αμπελιάς 



  
   

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε 
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Αρχίσαμε να νιώθουμε την κούραση να μας 

κατακλύζει και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε ένα 

διάλειμμα. Ανεβήκαμε και πάλι στον κεντρικό δρόμο 

και καθίσαμε στο Mary’s cafeνείο. Η Γιώτα και ο 

Τάκης, οι ιδιοκτήτες, μας προέτρεψαν να καθίσουμε 

στη βεράντα για να απολαύσουμε τη θέα.  

 

Στο διπλανό 

τραπεζάκι, η Εύα και η 

Μαριλένα, 

επισκέπτριες κι αυτές 

του Ασκά, 

συζητούσαν για την 

προέλευση του 

ονόματος του χωριού. 

Ενώσαμε την παρέα 

μας και ψάχνοντας, 

μάθαμε πως 

υπάρχουν διάφορες 

εκδοχές για την προέλευση του ονόματος. Ίσως προέρχεται από τον πρώτο οικιστή του, ο οποίος 

ασχολείτο με την κατασκευή ασκιών ή από μια μεσαιωνική οικογένεια ευγενών που είχαν το 

επίθετο Ασκάς. Το όνομα του χωριού, λέγεται ότι μπορεί και να προήλθε από τον τρόπο που 

είναι κτισμένο το χωριό, πάνω στο “σκάσμα” (πλαγιά) του βουνού.  

 

Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ο κύριος ναός του χωριού και είναι ρυθμού τρίκλιτου 

Βασιλικού του 15ου αιώνα. Οι μοναδικές τοιχογραφίες του θα σε αναγκάσουν να τις 

μελετάς για ώρες.  

info 

 

Ρωτήστε τη Γιώτα αν έχει 

φρέσκο γαλακτομπούρεκο ή το 

καλοκαίρι δροσερό μαχαλεπί! Θα 

σας μείνει αξέχαστο!! 

tip 

Η χαλαρωτική θέα του Ασκά 
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Αφού πήραμε μια γερή δόση χαλάρωσης, είπαμε 

να προχωρήσουμε και να δούμε τι άλλα κρύβει 

αυτός ο τόπος. Περάσαμε από το παραδοσιακό 

καφενείο “Κληματαριά” όπου ο Κωστής, ο 

ιδιοκτήτης του καφενέ, μας χαιρέτησε με ευγένεια.  

 

Κατηφορίσαμε και κάναμε βουτιά και πάλι στην 

παράδοση. Στη βόλτα μας είδαμε πολλές πέτρινες 

βρύσες σε διάφορα σημεία του χωριού. 

Συγκεκριμένα, τη “Βρύση του Φκιακά”, θα τη 

θυμόμαστε έντονα, όχι τόσο για το όνομα της 

(όπως κάποιος θα φανταζόταν), αλλά για το σπίτι το οποίο βρίσκεται κτισμένο δίπλα απ’ αυτή. 

Εκεί ήταν όπου έζησε ο σπουδαίος ζωγράφος Κώστας Στάθη, όπως μας διηγήθηκαν οι ντόπιοι.   

 

Ο κυπριακός καφές κάτω από την 

κληματαριά του Κωστή είναι το 

κάτι άλλο! 

tip 

Γραφικά δρομάκια στο κέντρο του χωριού 

 

Αφεθείτε στις εικόνες και τα 

χρώματα του Ασκά και αναδείξτε 

την καλλιτεχνική σας φύση… 

tip 
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Ο Κώστας Στάθης(1): Ένας πρωτοπόρος ζωγράφος της κυπριακής ζωγραφικής 

γεννήθηκε στον Ασκά. Το τοπίο, τα χρώματα, οι μυρωδιές και ο καιρός του Ασκά 

καθόρισαν τον ψυχισμό και τη σκέψη του παραγνωρισμένου αυτού ζωγράφου. 

Έζησε στον Ασκά τα περισσότερα χρόνια της ζωής του. Το σπίτι του ζωγράφου 

βρίσκεται κοντά στην Παλαιά Βρύση και ανακαινίζεται.  Η σπουδαία θεατρική 

παράσταση “Αντρόνικος ο Ζωγκράφος” προσπάθησε να αναδείξει τον σπουδαίο 

αυτό ζωγράφο. 

(1) Κώστας Στάθης, Ο άγνωστος, ζωγράφος της Κύπρου (1913 – 1987) Μια 

πραγματική αποκάλυψη - Νικηφόρος Ορφανός 

info 

Υφάντρες Παπαρούνες 
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Προχωρήσαμε και βρεθήκαμε μπροστά από ένα πολύ ιδιαίτερο και διαφορετικό κτίριο [σημείο 

5 στον χάρτη]. Η κυρία Παναγιώτα που περνούσε απ’ εκεί, μας είπε ότι αυτό είναι το “Ππολίτσι”, 

ο παλιός αστυνομικός σταθμός του χωριού. Το “Ππολίτσι” αν και διατηρεί μια εμφανή 

ομοιομορφία με το υπόλοιπο χωριό, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Η επικλινής του στέγη, 

σχεδόν αγγίζει το έδαφος και η είσοδός του βρίσκεται στο πλάι, σε χαμηλότερο επίπεδο. 

 

 

Αποχαιρετήσαμε την κυρία Παναγιώτα, καθώς 

βρεθήκαμε μπροστά από μια κόκκινη Vespa. 

Σκεφτήκαμε πόσο αλλόκοτα ταιριάζει στο τοπίο. Πριν 

προλάβουμε να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας, μας 

βρήκε ο Κυριάκος ο οποίος μας συστήθηκε και μας 

πρότεινε να μας συνοδεύσει στη βόλτα μας. Μας 

βοήθησε να προσέξουμε διάφορα ξεχωριστά στοιχεία 

του χωριού, τους “μικρούς θησαυρούς” όπως τους 

ονομάζει ο ίδιος. 

Παναγιώτα Πολυδώρου 

 

Η κυρία Παναγιώτα είναι 

σπουδαία υφάντρα, αν την 

συναντήσεις, ζήτησε της να σε 

ξεναγήσει στο μικρό εργαστήρι 

υφαντικής [σημείο 6 στον 

χάρτη]που διατηρεί και αν έχεις 

όρεξη, κάθισε να σου μάθει να 

υφαίνεις! 

tip 

Κυριάκος Τσιφτές 
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Οι σκαλιστές ξύλινες πόρτες και τα παράθυρα, τα 

περίτεχνα μοτίβα και τα έντονα και ζωντανά 

χρώματα στα ξωπόρτια, ήταν μερικοί από τους 

θησαυρούς. Τα στοιχεία αυτά, έδιναν μία 

διαφορετική νότα στον πέτρινο Ασκά. 

Ο Κυριάκος μας έδειξε πως όσες βόλτες και να 

κάνεις, πάντα ανακαλύπτεις και κάτι καινούριο!    

Σκαλιστό ξωπόρτι 

Πόρτα με έντονο χρώμα 

 

Ο Κυριάκος, πέραν από 

σπουδαίος ξεναγός, φτιάχνει και 

τη δικιά του μπύρα! Θα χαρεί να 

απολαύσετε μαζί ένα μπουκάλι! 

tip 
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Τελειώσαμε την περιήγηση μας και αφού γέμισε το 

μυαλό και η ψυχή μας με μοναδικές και αξέχαστες 

εμπειρίες… ήρθε η ώρα να γεμίσει και το στομάχι! 

Πήγαμε σε ένα από τα κοντινά εστιατόρια και αφού 

φάγαμε, καταλάβαμε ότι δεν θέλαμε να τελειώσει αυτή 

η εμπειρία τόσο γρήγορα. 

Και… γιατί δεν μένουμε είπαμε; Και όπως το είπαμε το 

κάναμε κιόλας…! 

 

  

Πρωϊνό με θέα τον Ασκά! 

 

Στον Ασκά υπάρχουν 2 επιλογές 

για φαγητό. Το εστιατόριο 

“Περνιά”, όπου το ωραίο 

μαγειρευτό φαγητό ξεχωρίζει, 

και παράλληλα θα πιείς κρασί και 

ζιβανία που παράγουν οι ίδιοι, 

και η ταβέρνα “Το στέκι της 

παράδοσης”, όπου ο Μάριος εκεί 

θα φροντίσει να απολαύσεις 

νόστιμα κρέατα σχάρας και άλλα 

πολλά καλούδια! 

tip 

 

Οι επιλογές για διαμονή, είναι 

πολλές και για κάθε γούστο! 

Μπορείς να διαλέξεις μεταξύ των 

καταλυμάτων “Λύχνος”, “Το σπίτι 

της Ευγενείας”, “Αρχοντικό 

Ασκάς”, “Δωμάτια Περνιά”, 

“Lulu’s Place” και “Tina’s Country 

Home”. 

tip 
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Μέρος του χάρτη της κοινότητας 



  
   
  
 

  

 

 


