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Ο κόσμος παραπονείται (και όχι άδικα) για τιμές φευγάτα , σε ορισμένα νυχτερινά κέντρα.

Για παράδειγμα :

Η φιάλη στο νυχτερινό κέντρο "Αθηνών Αρένα" όπου εμφανίζονται η Α. Βίσση με τον Σ.
Ρουβά (μαζί με το φαγητό ) φτάνει τα 380 Ευρώ, ενώ για τους φοιτητές τα 130 Ευρώ.

Στον Νότη Σφακιανάκη που εμφανίζεται στο "Ιερά Θέα των Αθηνών η τιμή της φιάλης στα
170 Ευρώ είναι ακριβή.

Το ίδιο ισχύει και για τον Γιάννη Πάριο με τον Σταμάτη Γονίδη, όπου εμφανίζονται στο
"Fever" των Αθηνών με την τιμή της φιάλης στα 200 – 220 Ευρώ.

Επίσης, στον Γιώργο Μαζωνάκη με την Πάολα στο "Βοτανικό" η φιάλη έχει 180 Ευρώ.

στο "Ιερά Οδός" που εμφανίζονται ο Δημήτρης Μητροπάνος - Πέγκυ Ζήνα η τιμή της φιάλης
180 - 200 Ευρώ

στο "Διογένης studio" με τον Αντώνη Ρέμο και την Έλενα Παπαρίζου η τιμή είναι 180 - 190
Ευρώ
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Το φαινόμενο με τις τσουχτερές τιμές υπάρχει και σε ορισμένα νυχτερινά κέντρα της
Θεσσαλονίκης.

Για παράδειγμα:

Στον Ν. Μακρόπουλο που εμφανίζεται στην "Πύλη Αξιού" η τιμή της φιάλης κυμαίνεται από
160 – 190 Ευρώ.

Όμως, και στα τοπικά σχήματα της Θεσσαλονίκης οι τιμές 120 και 130 Ευρώ είναι ακριβές
για τα βαλάντια του κόσμου που θέλει να διασκεδάσει.

Το "Ρόδον όπως παλιά" είναι πρωταθλητής στην φτήνια της φιάλης 100 Ευρώ

Προσιτές τιμές έχουν μεταξύ άλλων :

Το "Ποσειδώνιο" των Αθηνών, όπου εμφανίζεται ο Πάνος Κιάμος με τιμή φιάλης τα 160
Ευρώ

το "Cosmos Stage" με τον Γιάννη Πλούταρχο 150 Ευρώ

Το "Caramela Live" με τους Γιώργο Τσαλίκη, Έλενα Μεταξά, Κυριάκο Κυανό, Σάκη Αρσενίου
120 - 130 Ευρώ

Το "Maya – Maya" με τους Ζαφείρη Μελά, Βασίλη Τερλέγκα, Δημήτρη Γιώτη η τιμή της
φιάλης στα 160 Ευρώ.
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Επίσης, στο "Fix Live" της Θεσσαλονίκης όπου εμφανίζεται ο Βασίλης Καρράς με την Έλλη
Κοκκίνου η τιμή κυμαίνεται στα 160 Ευρώ, .

Στο δε "Άφιξη live" του πολυχώρου Fix Θεσσαλονίκης με τον Δ. Μακρή,την Χρύσπα και
τους Emigre στα 130 Ευρώ.

Στην μουσική σκηνή "Stage" της Θεσσαλονίκης όπου εμφανίζονται ο Γιάννης Κότσιρας και ο
Δημήτρης Μπάσης η τιμή της φιάλης έχει 140 Ευρώ.

Όσον αφορά τα ρεζερβέ γίνονται και κάποιες αρπαχτές από ορισμένους μετρ, οι οποίοι
μαζί με τους επιχειρηματίες, ευθύνονται για την κατάντια στην οποία περιήλθαν τα
περισσότερα νυχτερινά κέντρα πλην εξαιρέσεων.

Ενώ αλισβερίσι γίνεται και με τα πρακτορεία ταξιδίων, με τους λεγόμενους
νταλαβερτζήδες, που βάζουν φοιτητές στα νυχτερινά κέντρα, παίρνοντας προμήθεια ανά
κεφαλή από 5- 10 Ευρώ.

Σε ένα μαγαζί που δεν έχει κίνηση από κόσμο, αυτοί οι νταλαβερτζήδες είναι που βάζουν
τους φοιτητές τζάμπα στα κέντρα , έτσι ώστε να φαίνονται γεμάτα.

Σε γενικές γραμμές, κύριοι υπεύθυνοι στην κατάντια της διασκέδασης είναι οι
επιχειρηματίες, τραγουδιστές, και νταλαβερτζήδες.

Αυτοί οι τρεις παράγοντες όχι μόνο έχουν διαλύσει την διασκέδαση στο πέρασμα του
χρόνου, αλλά δυστυχώς συνεχίζουν, παρά την κριτική που τους ασκείται.
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