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WIEŻA EIFFELA EWAKUOWANA. POCZĄTEK PANIKI
W PARYŻU?
Przez pomyłkę jednego urzędnika, wieża Eiﬀela w Paryżu została 5 sierpnia ewakuowana i zamknięta,
a uzbrojeni policjanci i żołnierze przeszukiwali turystów w centrum stolicy Francji.
Zgodnie z początkowymi informacjami Pola Marsowe i wieżę Eiﬀela zamknięto z powodu podejrzanej
paczki, którą trzeba było sprawdzić przy zachowaniu wszystkich reguł bezpieczeństwa. Informowano,
że cała akcja przebiegła bardzo sprawnie. Ludzie opuścili wieżę Eiﬀela bez paniki, a Pola Marsowe, na
których stoi zabytek szybko otoczono szczelnym kordonem.
Dodatkowo ewakuacja wieży nie byłą całkowita, ponieważ służby porządkowe nie opróżniły
zapełnionych restauracji na parterze, nie pozwalając jedynie na wejście na wyższe kondygnacje.
Bardzo szybko teren i sama wieża zostały ponownie udostępnione dla turystów.
W rzeczywistości cała akcja została przeprowadzona niepotrzebnie - w ramach standardowego,
symulowanego ćwiczenia antyterrorystycznego. Jeden z uczestniczących w niej urzędników nie zdawał
sobie jednak z tego sprawy i scenariusz treningowy potraktował jako zagrożenie realne.
Sprawa wymknęła się szybko spod kontroli i wieża Eiﬀela została naprawdę ewakuowana. Według
niektórych obserwatorów jest to sygnał coraz większej nerwowości, zarówno wśród mieszkańców
Paryża, jak i służb porządkowych. Wszyscy bowiem zdają sobie sprawę, że stolica Francji jest na
celowniku terrorystów, czemu sprzyja zarówno liczba ludności arabskiej, jak i sam charakter tego
miasta. Paryżu słynie bowiem z tego, że życie w takich miejscach jak Pola Marsowe, okolice katedry
Notre-Dame czy Sacré-Coeur, zaczyna się dopiero późnym wieczorem.
Nie jest to pierwszy alarm bombowy dotyczący wieży Eiﬀela. Takie ewakuacje związane z
terroryzmem przeprowadzono m.in. dwukrotnie we wrześniu 2010 r., w marcu 2013 r. oraz w
listopadzie 2015 r.
Jest to więc miejsce bardzo uważnie obserwowane przez policję, tym bardziej, że to właśnie na Polach
Marsowych są najczęściej organizowane „paryskie” imprezy masowe. Często dochodzi wtedy do
niebezpiecznych incydentów, czego przykładem może być panika z 3 lipca 2016 r. Doszło do niej,
kiedy w streﬁe kibica wypełnionej podczas meczy piłkarskiego Niemcy-Włochy ktoś odpalił petardy.
Należy również pamiętać, że po przeciwnej stronie Pól Marsowych w odniesieniu do wieży Eiﬀela, w
budynkach l’École Militaire przy placu Joﬀre znajduje się siedziba Sztabu Generalnego francuskich sił
zbrojnych oraz jednej z najsławniejszych na świecie szkół wojskowych dla oﬁcerów starszych – L’École
de Guerre.

