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Σύντομη περίληψη 

Ένα κεντρικό αίτημα του ρεαλισμού ως φιλοσοφική θέση είναι ότι κόσμος είναι 
ανεξάρτητος από το νου. Αλλά πώς πρέπει να κατανοηθεί αυτό το αίτημα; Θα 
υποστηρίξω ότι αναλύεται σε δύο συνθήκες: τη συνθήκη της μη-αναγώγιμης ύπαρξης 
 και τη συνθήκη της αντικειμενικής ύπαρξης. Στη συνέχεια θα δείξω ότι οι 
καθιερωμένες μορφές του αντι-ρεαλισμού (και ειδικότερα ο ιδεαλισμός και η 
επαληθευσιοκρατία) αντίκεινται στη μία ή και στις δύο ανωτέρω συνθήκες. Τέλος θα 
υποστηρίξω ότι το αίτημα της ανεξαρτησίας του κόσμου από το νου πρέπει να 
συλληφθεί ως η δυνατότητα απόκλισης (possibility of divergence) μεταξύ το τι όντως 
υπάρχει στον κόσμο και του τι έπεται ως υπαρκτό από την εφαρμογή (ακόμα και 
εξιδανικευμένων) επιστημικών πρακτικών, συνθηκών και μεθόδων. 
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