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 Σύμφωνα με την εβραϊκή παράδοση, 

το τείχος είναι τμήμα του Δεύτερου 

Ναού της Ιερουσαλήμ. Βρίσκεται στη 

παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ, στους 

ανατολικούς πρόποδες του όρους του 

Ναού. Το σήμερα εκτεθειμένο μέρος 

του τείχους στη πλατεία της εβραϊκής 

συνοικίας έχει 19 μέτρα ύψος (από 

συνόλου 32 μέτρων) και 57 μέτρα 

μήκος. Άλλα εκτεθειμένα τμήματα 

είναι το νότιο τμήμα μήκους 80 

μέτρων και ένα κομμάτι που βρίσκεται 

στη μουσουλμανική συνοικία μήκους 8 

μέτρων. Συνολικά, το Δυτικό Τείχος 

έχει μήκος 488 μέτρα. Είναι 

κατασκευασμένο 

από ασβεστολιθικούς ογκόλιθους. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%BC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B2%CE%B5%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%82


 Περισσότερο από το μισό του τείχους, 

συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων κάτω από το επίπεδο 

του δρόμου, θεωρείται ότι κατασκευάστηκε από τον Ηρώδη 

το Μέγα το 19 π.Χ., αν και φαίνεται ότι οι εργασίες 

συνεχίστηκαν μετά το θάνατό του. Το υπόλοιπο 

κατασκευάστηκε μετά το 7ο αιώνα. Είναι για αιώνες τόπος 

προσευχής και προσκυνήματος των Εβραίων· η αρχαιότερη 

πηγή που παραπέμπει σε εβραϊκή θρησκευτική 

προσκόλληση στο χώρο χρονολογείται στον 4ο αιώνα. Από 

τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά έγιναν προσπάθειες να 

αγοραστούν δικαιώματα ιδιοκτησίας στο ίδιο το τείχος αλλά 

και την άμεση περιοχή από διάφορους Εβραίους, αλλά καμία 

δεν ήταν επιτυχής 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82


 . Με την άνοδο του σιωνιστικού 

κινήματος στις αρχές του 20ου αιώνα, 

το τείχος έγινε σημείο προστριβών 

μεταξύ της Εβραϊκής κοινότητας και 

της μουσουλμανικής θρησκευτικής 

ηγεσίας. Η τελευταία ανησυχούσε ότι 

οι θρησκευτικές διαστάσεις του 

Δυτικού Τείχους θα χρησιμοποιούνταν 

ως βάση ενίσχυσης των εθνικιστικών 

εβραϊκών αξιώσεων στο Όρος του 

Ναού και την Ιερουσαλήμ. Τα 

κρούσματα βίας μπροστά στο τείχος 

έγιναν σύνηθες φαινόμενο με 

αποτέλεσμα την σύγκληση μιας 

διεθνούς επιτροπής το 1930 για τον 

καθορισμό των δικαιωμάτων και των 

αξιώσεων των Εβραίων και των 

μουσουλμάνων σε σχέση με το τείχος. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B9%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


 Το Δυτικό Τείχος για αιώνες 

βρισκόταν σε ένα στενό δρομάκι 

μόλις 12 μέτρα πλάτος, που θα 

μπορούσε να φιλοξενήσει μόνο 

μερικές εκατοντάδες πιστούς. 

Αμέσως μετά τον πόλεμο των Έξι 

Ημερών όμως το 1967 οι 

Ισραηλινοί ισοπέδωσαν τη 

γειτονική αραβική περιοχή για να 

την προσαρτήσουν στον περίβολο 

του Τείχους και να μπορεί να 

φιλοξενήσει έκτοτε δεκάδες 

χιλιάδες προσκυνητές. 

 



 Οι πιστοί που προσέρχονται 

στο Τείχος των Δακρύων 

μπορεί να σταθούν εκεί 

όρθιοι και να προσεύχονται 

σιωπηλά για ώρες, συχνά 

ταλαντευόμενοι, ή να 

καθίσουν πιο πίσω σε 

κάποια καρέκλα. Ανάμεσα 

στις μεγάλες πέτρες του 

τείχους σφηνώνουν μικρά 

χαρτάκια με γραπτές 

προσευχές. Η αποχώρησή 

τους γίνεται με βήματα 

προς τα πίσω. 
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